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Palju õnne Paide linna
preemialaureaatidele!
P
aide linnavalitsus kinnitas tänavused Paide
linna kultuuri-, haridus- ja spordipreemiate
laureaadid ning parima sportlase preemia saaja. Preemiad antakse üle 24. veebruaril Paide
Kultuurikeskuses.
Kultuuripreemia
- Järvamaa Keskraamatukogu kauaaegne
pearaamatukoguhoidja Eha-Hilju Palm
Eha-Hilju
Palm
koostas eelmisel aastal Keskraamatukogu 155. aastapäevaks
ilmunud
ajalooraamatu “Kus käiakse, sinna jäävad jäljed”, mis nõudis palju
tööd ja pühendumist.
Foto: Maarit Nõmm

Spordipreemia
Paide Võrkpalliklubi
president Piret Reinfeld
Piret Reinfeld on
võrkpallielu edendanud ning aidanud populariseerida
Paide
linnas üle 20 aasta, ta
on selle hing ja järjepidevuse kandja. Tema
eestvedamisel peetakse mitmeid erinevaid
võrkpallivõistlusi
ja
-turniire. Võrkpall on Pireti südameasi. Ta on treenerina
hinnatud nii laste kui vanemate poolt olles oma töös sihikindel ja nõudmistes järjepidev. Oma roll on tal kanda
ka Järvamaa Võrkpalliklubi Schenker liiga mängudel, kus
tema õpilased vabatahtlikena abiks käivad, lisaks on ta nõu
ja jõuga abiks olnud paljudel Paide linna ettevõtmistel.
Foto: erakogu

Hariduspreemia Paide Gümnaasiumi
õpetaja Ülle Rohtma
Ülle Rohtma eestvedamisel anti välja
Paide Gümnaasiumi 105. sünnipäevaks mälestusteraamat “Mäletad, sõber,
aegu veel sa...”, mis
pandi kokku kooli
vilistlaste mälestuste põhjal. Õpetajana
on tema tugevaks küljeks väga hea materjali tundmine
ning erinevate õppematerjalide kasutamine. Ta on Paide Gümnaasiumi õpetajate usaldusisik ja arvamusliider.
Foto: Tiiu Saarist

Paide linna parim sportlane noorkorvpallur
Sander Viilup
Sander Viilup
alustas korvpallitreeningutega juba lasteaias. Praegu
Audentese Spordigümnaasiumis õppiva Sandri treeneriteks on Rauno
Pehka ja Indrek
Visnapuu, eesmärk
jõuda korvpallis tippmängijaks. Eelmisel aastal saavutas
Sander Viilup KK Pärnu meeskonna liikmena U18 Eesti
meistrivõistlustel kuldmedali. Foto: erakogu

Kolm küsimust Nele-Liis Vaiksoole
E

esti Vabariigi 97. aastapäeva kontsert-aktusel astub üles lauljatar ja muusikalitäht NeleLiis Vaiksoo. Koos Paide linna laulurahvaga esitab ta Eesti sünnipäeva puhul mitmeid lugusid,
mis kindlasti kuuluvad eestlaste lemmikrepertuaari, nt “Põhjamaa” ning
“Ta lendab mesipuu poole”. Ootame
kõiki Paide Kultuurikeskusesse!
Nele-Liis, millised seosed sul Paidega
on?
Paidega on mul väga palju mälestusi, sest
minu ema on siit pärit ning lapsepõlves sai
sugulastega kõik suved Paides vanaema-vanaisa juures veedetud.
Huvitav fakt on see, et 1991. aastal valmis Vallimäele

kõlakoda, mille projekti autor on minu isa Raul Vaiksoo.
Kuidas meeldib sulle kooridega laulda?
Kuna olen ise laulnud 13 aastat ETV tütarlastekooris,
siis koorimuusika on jäänud mulle hinge ka pärast soolokarjääri alustamist. Kooriga laulmise juures
meeldib mulle enim see, et suur kollektiiv
tegutseb ühise eesmärgi nimel - laulda, häälestuda ning pakkuda publikule meeldiv
muusikaelamus.
Miks on tore Eestis elada?
Siin olen ma sündinud, siin on mu sõbrad,
perekond ja kodu. Vabariigi aastapäev on pidupäev tervele Eestile ning ootan kõiki 97.
sünnipäevakontserdist osa saama!
Küsis Maarit Nõmm.
Foto: erakogu
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Paide linnavolikogu
29.01.2015 istungi kokkuvõte
• Andis nõusoleku AS Paide Vesi projekti „Paide linna ja Imavere
valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” kaasfinantseerimise garanteerimiseks ja laenulepingu
sõlmimiseks
• Võttis vastu Paide linna 2015. aasta eelarve
• Võttis vastu Paide linna jäätmekava 2015-2020
.
• Võttis vastu Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027
• Kinnitas Paide linna kinnistu Mündi tn 49 isikliku kasutusõigusega koormamise Paide Vesi AS kasuks
• Tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 24. aprilli 2014 otsuse nr 23 seoses maa-ala taotlemisega Paide linna munitsipaalomandisse Sillaotsa kalmistu laiendamiseks
• Kinnitas Paide linna kinnistute Tööstuse tänav T1 ja Karja tänav
T1 isikliku kasutusõigusega koormamise Elektrilevi OÜ kasuks
• Kinnitas jaoskonnakomisjonide moodustamise
• Valis Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadid
• Linnavolikogu esimees Tarmo Alt jagas informatsiooni kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteemist VOLIS
Järgmine linnavolikogu istung toimub 19. veebruaril. Istungi veebiülekande lingi leiab volikogu eel linna kodulehelt
www.paide.ee

Paide linna
valimisjaoskonnad
riigikogu valimisteks

P

aide linnas on kolm valimisjaoskonda.
Valimisjaoskonda nr 1 kuuluvad Jõe, Kaevu, Keskväljak, Kitsas, Koidu, Kure, Lai tn 1 – 24, Luige, Posti, Puuvilja, Pärnu tn 1 –
50, Sillaotsa, Soo, Tallinna, Valli, Vee, Veski ja Väike – Aia tänav.
Valimisjaoskonna hääletamisruum asub Paide linnavalitsuses
Keskväljak 14.
Valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Aasa, Aiavilja, Ehitajate, Jaama,
Kevade, Karja, Liiva, Lühike, Mündi, Parkali, Pikk, Põik, Põllu, Roheline, Rüütli, Suur-Aia, Tööstuse, Vahe ja Vainu tänav.
Valimisjaoskonna hääletamisruum asub Paide Kultuurikeskuses
Pärnu tn 18.
Siin saavad hääletada ka valijad väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ja valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Paide linna täpsusega.
Valimisjaoskonda nr 3 kuuluvad Aia, Allika, Edu, Eha, Hämariku, Iva, Joodi, Jõekääru, Kannikese, Kase, Kasekese, Kastani, Kivimurru, Kooli, Kuu, Lai tn majad 25 kuni lõpuni, Lembitu puiestee,
Lille, Looduse, Luha, Lõokese, Niidu, Nooruse, Nurme, Pargi, Peetri, Piibelehe, Prääma tee, Präämavälja, Pärna, Pärnu tn majad 59 kuni
lõpuni, Pärnuvälja, Rahu, Raja, Raudtee, Ristiku, Roosi, Ruubassaare
tee, Salu, Staadioni, Suur- Kaare, Sõpruse, Telliskivi, Tiigi, Tulbi, Tuleviku, Tuljaku, Tähe, Uus, Vaksali, Videviku ja Vilja tänav.
Valimisjaoskonna hääletamisruum asub Paide Täiskasvanute Keskkoolis Lai tn 33.
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Volikogu kinnitas uued ühisveevärgi
arendamise suunad
Tiina Kivila
Paide linnavalitsuse
keskkonnanõunik

K

ohaliku omavalitsuse ühisveevärk ja –kanalisatsioon rajatakse
ja seda arendatakse volikogu poolt
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel.
Kava tuleb koostada vähemalt 12 aastaks
ja kehtiv kava tuleb üle vaadata vähemalt
kord nelja aasta tagant. Kuna eelmine Paide
linna ÜVK arengukava pärines aastast 2009,
siis sõlmis linnavalitsus 2014. aasta sügisel
kehtiva kava üle vaatamiseks ja uute arengusuundade paikapanemiseks töövõtulepingu
ASiga Infragate Eesti. 29. jaanuaril toimunud linnavolikogu istungil võeti „Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027“ vastu.
Milline on siis Paide linna ühisveevärgi
olukord 2015. aastal ja millised on sellealased arengud lähiaastatel? Hea on tõdeda, et
tänu vee-ettevõtja AS Paide Vesi süsteem-

sele tööle, eurofondide rahastusele ning
linna ja vee-ettevõtja vahenditele on linna
vee- ja kanalisatsioonivõrk suures osas heas
korras ja ühisveevärgiga varustatud kinnistute protsent päris kõrge. Kui 2007. aastal
oli linnas veetorustikku 27,5 km ja kanalisatsioonitrasse 24,1 km, siis 2014. aasta sügiseks oli vastavad arvud 59,1 ja 58,2 km.
Ehk siis 2008-2009 teostatud vee- ja kanalisatsioonitöödega oleme suutnud rajada
juurde üle 65 km torustikku ja ühisveevärgiga liitumise võimalus on tänaseks tagatud 94% kinnistutest. Lisaks torustiku rajamisele rekonstrueeriti 75% olemasolevast
torustikust, samuti enamus reoveepumplaid, Paide reoveepuhasti ja valmimas on
reoveepuhasti komposteerimisväljak. Veevärgi korrastamisel on tehtud väga suured
sammud edasi, kuid süsteemset tööd tuleb jätkata. Uue arengukava kohaselt tuleb
järgmistel aastatel rekonstrueerida eelmise
vee- ja kanalisatsioonitööde ajal rekonstrueerimata jäänud torustikud, mida on
kokku üle 9 km. Endiselt on probleemiks
Joodi piirkonna kinnistute ühisveevärgiga varustatuse tagamine (maaprobleemid)

Uus jäätmekava
J
äätmeseaduse kohaselt peab kohalik omavalitsus oma territooriumil jäätmehooldust kavandama
ning korraldama.
Seda kavandamist ja korraldamist saab
teha valdkondliku arengukava ehk jäätmehoolduses siis jäätmekava abil.
Kava põhiülesanneteks on ka jäätmehoolduse eesmärkide püstitamine ja tegevussuundade seadmine. Kuna varasemalt
kehtinud jäätmekava hakkas läbi saama,
siis algatas linnavalitsus eelmisel sügisel uue
kava koostamise. 29. jaanuari istungil võttis Paide linnavolikogu jäätmekava vastu.
Paide linna jäätmekavas 2015-2020 eesmärkide seadmises lähtuti jäätmeseadusega
kehtestatust ning riigi seatud suundadest.
Kui varasemalt oli jäätmehoolduse põhirõhk jäätmete ladestamise vähendamisel
ja nende taaskasutamisel, siis uus kava keskendub pigem jäätmetekke vähendamisele
juhindudes otseselt jäätmehierarhiast. Hie-

rarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik
ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et
ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.
Uue jäätmekava hetkeolukorra kaardistamisel tuli selgelt välja eelneva perioodi
jäätmehoolduse kiire areng. Eriti tuntav
areng toimus korraldatud jäätmeveo ehk
segaolmejäätmete vallas: kui 2008. aastal
oli korraldatud jäätmeveoga seotud 41%
kinnistuomanikest, 26%-l kinnistuomanikest oli lubatud jäätmeid ise prügilasse üle
anda ning tervelt 33% kinnistutest oli jäätmeveost väljas või puudus teave, milline on
nendel kinnistutel tekkivate jäätmete saatus, siis 2014. aasta sügisel oli jäätmeveoga hõlmatus oluliselt tõusnud olles jäätmeregistri andmetel 98%. Paberi, pakendi- ja
köögijäätmete liigiti kogumine on viimase

ning rekonstrueerimist vajavad kaks reoveepumplat ja tamponeerimist üks puurkaev.
Sademeveekanalisatsioon vajab aga kindlasti suuremaid investeeringuid. Arengukava kohaselt tuleb lähiaastatel keskenduda
olemasolevate sademeveetorustike rekonstrueerimisele ning sademeveerajatiste täiendavale hooldamisele ja rekonstrueerimisele
(suublad, kraavid, pumplad). Kuna sademeveekanalisatsiooni haaratus linnas on selgelt
ebapiisav, on arengukava sademeveealaseks
suunaks sademeveekanalisatsiooni laiendamine linna probleemsetes piirkondades, sh
Tallinna, Pärnu, Suur-Aia, Parkali, Jõe, Pargi, Raja, Lille Rüütli jt tänavatel. Nii vee-,
kanali- kui sademeveealased tegevused on
lähtudes projektide prioriteetsusest, keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest (eurotoetused), objektide seisundist,
kasust piirkonna elanikele ja linna rahastamise võimalikkusest jaotatud lühiajalisteks
(2016-2020) ja pikaajalisteks (2021-2027)
tegevusteks. Kuna 2015. aastal täidetakse
veel eelmise kava tegevusi, alustatakse uue
kava täitmisega 2016. aastal.

viie aasta jooksul jäänud sisuliselt samale
tasemele.
Uue perioodi arengusuundadeks vastavalt eelpool nimetatule on lühidalt öeldes
jäätmetekke vältimine – korduskasutuseks
ettevalmistamine – ringlusse võtmine –
muu taaskasutamine – kõrvaldamine. Korraldatud jäätmeveo osas on eesmärgiks kõikide jäätmetekkekohtade 100% liitmine
jäätmeveoga. Jäätmeveost saavad välja jääda üksnes kinnistud, kus tegevust ei toimu
või jäätmevaldajad, kellele on väljastatud
vastav seadusest tulenev luba (jäätmeluba, kompleksluba). Uuel perioodil tuleb
rohkem pöörata tähelepanu liigiti sorteerimisele, kuna viimasest sortimisuuringust
nähtub, et praegu on segaolmejäätmetes
sisalduvate liigiti kogutavate jäätmete sisaldus liiga suur. Täpsemalt saab iga huviline
jäätmekavaga ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavaga tutvuda linna kodulehel, Riigi Teatajas või linnavalitsuses.

Paide linnavalitsus

19.-22.02 Toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni
määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb
kell 20.00.
19.-25.02 Toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 19. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 25.
veebruar kell 18.00.
23.-25.02 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades
kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
01.03 Valimispäev Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Paide jäätmejaamas saab
eterniiti tasuta ära anda

SA

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projekti, mille raames võetakse Paide jäätmejaamas eraisikutelt eterniidijäätmeid vastu tasuta.
Projekt kestab selle aasta detsembrini või kuni projektivahendeid jätkub. Paide jäätmejaam teenindab Paide linna, Paide valla
ja Väätsa valla elanikke. Kõik jäätmetoojad registreeritakse.
Evelyn Jasson
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse projektijuht

PAIDE EESTIMAA SÜDA

Paide Eakate Päevakeskuse märtsikuu tegevusplaan
Esmaspäev:
		
Teisipäev:
Kolmapäev:
Neljapäev:
		
Reede:

10.00 lauluproov, ansambel „Leelo“- lauluklassis, juhendaja Sirje Unga
12.00 seltskonnalauluring - lauluklassis (2 korda kuus)
10.00 ja 11.00 võimlemine – võimlas, juhendaja Maimu Lomp
10.00 käsitöö juhendajaga
10.00 võimlemine – võimlas
11.00 toolivõimlemine – võimlas
10.00 käsitöö, pooleli olevate tööde lõpetamine

Loetletud on püsivad tegevused, millele lisanduvad
loengud,
sünnipäevade,
tähtpäevade tähistamised,
kohtumised huvitavate inimestega, väljasõidud.
Kuu tegevusplaan pannakse üles eelmise kuu viimasel päeval päevakeskuses, mis asub Lai tn. 33,
infot toimuva kohta saab
Paide Eakate Päevakeskuse telefonil: 53404750, email: paidepaevakeskus@
gmail.com. Ülevaadet toimunust ja tehtust saab
Facebookist: Paide Eakate
Päevakeskus. Foto: erakogu
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Ravimikulude hüvitamisest läbi täiendava
sotsiaaltoetuse
P
aide linnavolikogu kehtestatud täiendava sotsiaaltoetuse määruse kohaselt saab toetust taotleda järgmistes
valdkondades kalendriaasta jooksul:
• abivahendi ostmise omaosaluse osaliseks hüvitamiseks kuni 50% abivahendi hinnast, kuid
mitte rohkem kui 120 eurot;
• ravimite hüvitamiseks kuni 130 eurot;
• lähedase inimese matuse korraldamiseks kuni
150 eurot;
• toimetuleku tagamiseks kuni 200 eurot;
• rehabilitatsiooniteenuse osaliseks hüvitamiseks kuni 120 eurot;
• arsti visiiditasu, voodipäevatasu ja hooldus-

ravi omaosalustasu kompenseerimiseks kuni 200
eurot aastas;
• eluaseme kohaldamiseks puuetega inimestele
puudest tingitud takistuste vähendamiseks kuni
50% kohaldamiskulude maksumusest.

eluaseme kohaldamiseks puuetega inimestele
puudest tingitud takistuste vähendamiseks kuni
50% kohaldamiskulude maksumusest.
“Kui rääkida näiteks ravimite kulude hüvitamisest, siis toetuse saajate hulk on seni olnud
üle 95% küsijatest, keeldumisi on olnud väga
vähe. Nii et tasub kindlasti abi küsima tulla,
kellel seda vaja läheb,” julgustas Paide linnava-

litsuse sotsiaaltöö spetsialist Gerli Soondra toetust taotlema.
Soondra selgitusel ei saadeta ühtki abivajajat
ära ning võimalusel toetus määratakse. “Muidugi
see sõltub paljuski leibkonna netosissetulekust,
kas inimene elab üksi või mitte ning kas talle
on määratud muid sotsiaaltoetusi, kuid praktika näitab, et peaaegu ükski küsija abist ilma pole
jäänud,” lisas ta.
Lisainfo toetuse taotlemise kohta:
Gerli Soondra - vastuvõtt Aiavilja 13, 3838 629,
gerli.soondra@paide.ee
Anneli Raap - vastuvõtt Aiavilja 13, 383 8628,
anneli.raap@paide.ee

Sündmused Paide Püha Risti kirikus
24.02 kell 07.45 Eesti Vabariik 97 ! Palvus kirikus. Esinevad Paide Naiskoor ja Paide Meeskoor.
01.03 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga.
08.03 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga.
10.03 kell 15.00 Jumalateenistus armulauaga, pansionaadis “Paide“
15.03 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga kirikus ja järgneb koguduse
täiskogu koosolek käärkambris. Kirikukohv
22.03 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga.

29.03 kell 10.00 Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga
NB! 12. veebruaril alustas leerikool! Leeritatu võib hakata ristivanemaks,
abielu laulatada ja kandideerida koguduse juhtorganitesse. Leeri tuleku
soovist palume teada anda koguduse õpetajale kari.tynkkynen@eelk.ee
või telefonil 53469041
Tere tulemast leerikooli!

Paide viikingid armastavad korvpalli
P

aide linna korvpalli esindusmeeskond Viking Window lööb
2014/2015 hooajal kaasa kahes liigas: Eesti korvpallimeistrivõistluste II liiga ja Järvamaa korvpallimeistrivõistlused.
Mõlemas liigas on seljataga enam-vähem pool tänavusest hooajast ning seni on 17 mängust teenitud koguni 16 võitu.
Eesti korvpallimeistrivõistluste II liigas on meeskonnal mängitud kaks
esimest ringi. Viikingid teenisid kümnest mängust üheksa võitu, millega
hoitakse hetkel D-alagrupis teist kohta. Ainukene kaotus tuli vastu võtta
kodus korvpalliklubilt Rapla Stipend numbritega 78 : 95.
Tänu edukale esinemisele kahes esimeses ringis mängitakse vastavalt liiga reeglitele viiest kolmanda ringi kohtumisest koguni neli kodusaalis. Ainukene välismäng peetaksegi just Rapla meeskonnaga, keda on sel hooajal
korra suudetud võita ja seda nende kodusaalis numbritega 82 : 69. Suure
tõenäosusega otsustatakse selle kohtumisega ka antud alagrupi võitjameeskond.
Järvamaa korvpallimeistrivõistluste põhiturniiril on viikingitel peetud
seitse mängu, millest on teenitud seitse võitu. Põhiturniiri lõpuni on jäänud veel kolm kohtumist, mille sisse mahub ka kohtumine vana rivaali
Ambla meeskonnaga, kes pole samuti seni kohalikus liigas kaotusekibedust
tundma pidanud.

A

lates 17. veebruarist töötab
PAIde lasteaia uue direktorina Ele
Enn. Varasemalt töötas Enn Paide
Sotsiaaltöökeskuses psühholoogina, on töötanud ka lasteaiaõpetajana Tallinnas.
Ele Enn on lõpetanud cum laude Tallinna Pedagoogilise Seminari alusharidusepedagoogika erialal, hetkel on pooleli psühholoogia eriala magistriõpingud
Tartu Ülikoolis. Paide abilinnapea Janno
Lehemetsa sõnul on tegemist noore ja tegusa inimesega, kes on linnavalitsusele juba teada tuntud inimene. “Temas on seda
noorust ja energiat, et panna lasteaia kaks
maja elama ja tegutsema. Psühholoogina
on tal hea oskus inimestega suhelda ning
meeskonda juhtida,” ütles Lehemets.
PAIde lasteaia senine direktor Eda-Mai
Tammiste lahkus ametist omal soovil siirdudes tööle kodulähedasse omavalitsusse.
Foto: erakogu

Õhuväelased
harjutavad Paides
E

Mainimist väärib kindlasti ka see, et oktoobri lõpus liitus meeskonnaga
pikki aastaid Eesti Meistriliigas pallinud 206 cm pikkune vägilane Raido
Ringmets. Raido näol on tegemist meeskonna jaoks üüratult suure lisajõuga. Pildil Paide Viking Window meeskond. Foto: erakogu

Korvpalliklubi Seitse
K

orvpalliklubi Seitse selle hooaja märksõna on kasvamine.
Kui eelmisel kevadel sai klubis korvpalliharidust veel poolesaja õpilase
ringis, siis selle aasta alguse seisuga on klubi hingekirjas ligikaudu 90 last. Suur
kasv on tulnud eelkõige sellest, et Sookure lasteaias alustati pallimänguringiga, kus osaleb ligikaudu kolmkümmend 5- ja 6-aastast last. Laienemisplaanid
klubil sellega aga ei piirdu, sest soov on vahepeal varjusurmas olnud tüdrukute
korvpallile taas elu sisse puhuda. Eriti kuna Paidel ja Türil on tüdrukutele aktiivseks tegevuseks lisaks võimlemisele vähe alternatiive.
Sookure lasteaias juhendab treeninguid Viljar Pennert, kellele see on esimene
hooaeg treenerina. Mängutarkust on ta omandanud peamiselt Paide esindusmeeskonnas Viking Window, millega liitus juba 2000. aastal. Sügisel lõpetas
Viljar korvpallitreeneri I taseme koolituse ja sellele lisaks ka jalgpallitreeneri Ckategooria koolituse.
Kooliealiste laste treeninguid viib läbi Erjo Paris, kes on klubi enda kasvandik. Erjol on lõpetamas Tallinna Ülikooli kehakultuuri eriala ja pärast
bakalaureusekraadi saamist on tal võimalus taotleda juba korvpallitreeneri III
taset. Tema käe all omandavad korvpalliteadmisi 1.-12. klassi õpilased, kes
on jagatud viide gruppi – U8, U10, U12, U16 ja Korvpalliklubi Seitse esindusmeeskond, kus lisaks gümnaasiumiõpilastele löövad kaasa ka juba ülikoolis tudeerivad klubi kasvandikud. Eesti meistrivõistlustel osalevad neist 2-3.
klassi poisid Makroliigas ja U16 noormehed oma vanuseklassis. Tulemused ei
ole küll kõige säravamad ja kahepeale on saavutatud vaid üks võit, kuid trennides käib tõsine töö ja meie noored treenerid arendavad ennast järjepidevalt,
et treeningute kvaliteeti tõsta. Küll need võidud ka tulema hakkavad, aga klubi filosoofias on võidust tähtsam siiski noortele huvitava tegevuse pakkumine,
mille kaudu õpib ka muid eluks vajalikke oskusi – enesekindlus, otsustusjulgus, meeskonnatöö ja palju muud - ning igasugune liikumine on laste tervi-

PAIde Lasteaed sai
uue direktori

sele väga kasulik. Lisaks noortetööle korraldab Korvpalliklubi Seitse korvpalli
propageerimiseks ka erinevaid üritusi ja turniire. Nende hulgas on Järvamaa
meistrivõistlused meeste korvpallis, kus parasjagu on käimas põhiturniir. See
on hetkel täpselt poole peal ja täiseduga on juhtimas kaks Järvamaa viimaste
aastate tugevaimat võistkonda Ambla SK ja Paide Viking Window. Omavahel lähevad nad kokku viimases voorus ja siis selgub tõenäoliselt ka põhiturniiri võitja. Korvpalliklubi Seitse esindusmeeskond on Järvamaa meistrivõistlustel tubli keskmik – praeguseks hetkeks on saadud neli võitu ja kolm
kaotust. Põhiturniiri lõppedes ootavad korvpallureid ees juba kohamängud ja
peale medalivõitjate selgitamist toimub traditsiooniline Välkturniir. Rohkem
infot Korvpalliklubi Seitse tegemiste ja inimeste kohta leiab meie kodulehelt
www.kk7.ee. Sealt lehelt leiab ka uudiseid Järvamaa MV mängude kohta, ajakava ja tulemused. Pildil Paide korvpallikasvandikud koos tippmängija Kristjan Kanguriga. Foto: erakogu

esti õhuvägi koosneb elukutselistest kaitseväelastest, kes on
õhuväes vajalike erialade spetsialistid.
Kuid lisaks tehnilisele asjatundmisele
peavad nad sõduritena olema võimelised ka maa peal lahinguid pidama ning
allüksuseid juhtima. Seetõttu korraldab
õhuvägi vajadusel õhuväelastele nooremallohvitseride kursuseid, kus muude vajalike teadmiste kõrval antakse õppuritele
täiendavaid oskusi sõjategevuseks asustatud piirkondades.
Sellega seoses viiakse Paide linnas 5.
märtsil ajavahemikus 15.00-23.50 läbi õhuväe nooremallohvitseride kursuse
harjutus lihvimaks õppurite võitlusoskusi
hoonestatud aladel. Harjutuse konkreetne eesmärk on kinnistada kursusel osalejate teadmisi linnapatrullist, kohalike elanikega suhtlemisest ja info kogumisest.
Harjutuse käigus liigutakse nii jalgsi kui
motoriseeritult. Liikumiseks kasutatakse
ainult avalikke tänavaid ning linnaelanike hoovidesse ja eramaadele ei siseneta.
Mingeid imitatsioonivahendeid harjutusel ei kasutata. Nii õppurid kui harjutuse
läbiviijad kannavad helkurveste.
Harjutuse läbiviimine on kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega.
Soovi korral võivad huvilised eemalt
jälgida harjutusi, kuid korraldajatel on õigus kehtestada pealtvaatajaile piiranguid.
Eesti õhuvägi loodab, et harjutuse läbiviimine ei häiri Paide linna kodanikke.
Alar Laats
Õhuväe teavitusspetsialist
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Naistepäevakontsert tordi ja veiniga

GEORG OTSA LAULUD
Kadri Kipper (sopran, Rahvusooper Estonia)
Jassi Zahharov (bariton, Rahvusooper Estonia)
Tarmo Eespere (klaver)

Järvamaa võrkpalliklubi jõudmine Schenker liigasse valiti Järvamaal eelmise
aasta parimaks spordisündmuseks. Ühtlasi tunnustas Järvamaa Spordiliit klubi
kui aasta parimat meeskonda. Palju õnne! Foto: Kuma Foto

P 8. märts kell 18
Paide kultuurikeskus
Pilet 9 € / kahele 15 €

Paide rahvas teeb rohkem sporti
Janno
Lehemets
Paide
abilinnapea

R

õõm on
tõdeda, et aasta-aastalt
kasvab Paide E-Piim
spordihalli ja ujula külastatavus.
Kui 2013. aastal külastati spordihalli
42 000-l korral, siis eelmisel aastal juba
51 000-l korral. Külastatavuse sisse ei
arvestata Paide Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse tundides osalejaid. Spordihoone külastatavusele on kindlasti positiivset mõju avaldanud
jõusaali ruumide kolimine ülemisele korrusele.
Samalaadne kasvutrend on ka
ujulal. Kui 2011. aastal külastati
ujulat 35 000 ja 2013. aastal 38
000 korda, siis möödunud aastal
oli külastatavus 41 000.

Spordisündmused
Paides

21.02 k 10.00 E-Piim Spordihallis
Sõbrapäeva Indiacaturniir.
22.02 k 12.00 E-Piim Spordihallis Järvamaa MV korvpallis Viking
Window- Järva-Jaani
k 18.00 E-Piim Spordihallis Järvamaa MV korvpallis KK7 - Koeru
k 19.30 E-Piim Spordihallis Järvamaa MV korvpallis Plastrex – Ambla
24.02 k 12.00 Paide tehisjärve ääres matk talvistel radadel. Eesti
Terviserajad kutsuvad eestimaalasi 24. veebruaril osalema kõikidel

20.02 kell 19 Stand-up komöödia
- OTT SEPP TÕUSEB ÜLES! Piletid:
14.60-16.60€, müügil Piletilevis ja
Kultuurikeskuses
21.02 PAIDE KINOS
kell 16 Mandariinid
kell 18 Paddingtoni seiklused
kell 20 Viiskümmend halli varjundit
Piletid 3/4€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
22.02 kell 13 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
22.02 PAIDE KINOS
kell 15 1944
kell 17 Viiskümmend halli varjundit
Piletid 3/4€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
24.02 EESTI VABARIIK 97 Paide linnas, vt lähemalt lk 1!
24.02 PAIDE KINOS
kell 15 1944
kell 17 Viiskümmend halli varjundit

2 01 5

Eesti Kontserdi
suurtoetaja

Ametlik autopartner

Lisaks neile pakuvad sportimisvõimalust ka Karja tänaval olev linnavõimla ning
noortekeskuse võimla. Alates eelmisest
aastast on linna võimla peamiselt võimlejate ning batuudispordi treeningpaik.
Paides on kokku üle kümne spordiklubi, mille treeningutest võtab osa üle
neljasaja linna lapse ja noore. See arv on
jäänud eelmise aastaga võrreldes samale
tasemele.
Heaks uudiseks on, et Paide suurendab käesoleval aastal linna toetusena antavat treeningu pearaha iga lapse kohta
(otsuse eelnõu valmib veebruarikuu volikogu istungiks).
Foto: Maarit Nõmm

Nõmme Kalju

26.02 k 18.30 E-Piim Spordihallis
Järvamaa MV korvpallis KK7 – Koigi
27.02 k 10.00-16.30 E-Piim Spordihallis „Osavaima Korvpalluri“ festival. Korraldaja Eesti Koolispordi Liit

03.03 E-Piim Spordihallis 10.00
U14 Eesti MV võrkpallis. Korraldaja
Paide Võrkpalliklubi.
07.03 k 10.50-17.50 E-Piim Spordihallis. Apollo Naiste Korvpalli Liiga
vahegrupiturniir. Korraldaja Eesti
Korvpalliliit
08.03 k 12.00-13.30 ja 18.00-19.30
E-Piim Spordihallis Järvamaa MV
korvpallis
12.03 k 10.00 E-Piim Spordihallis
Järvamaa koolinoorte MV sisekergejõustikus. Korraldaja Järvamaa
Spordiliit
14.04 k 14:00 Paide linna kunstmurustaadionil Premium liiga jalgpallikohtumine Paide Linnameeskond

15.03 k 12.00 E-Piim Spordihallis
Liikumispäev
Tutvustatakse uusi rühmatreeninguid igale eale inimestele
12.00 BodyVive: keskmise intensiivsusega funktsionaalne treening, kus kasutatakse kummituube
(ekspandreid). Treener Mari ReiljanTorm
13.00 Keskealiste võimlemine: intervalltreening sportlike võimete
arendamiseks (GRIT). Treener Neeme Vool
14.00 BodyBalance: jooga ja pilatese elementidest koosnev rahuli-

kus tempos treening. Treener Mari
Reiljan-Torm
12.00-15.00 lastele tegevused väikeses saalis
Esineb HotSport Pillerpallid 3-6
aastaste tütarlaste tantsurühm
Osalejatele loosiauhinnad
Info ja eelregistreerimine elo.oosalu@paidetervis.ee
Treeningud kõigile tasuta. Riietusja pesuruumide kasutus 1€.
Toimub koostöös Järvamaa Spordiliidu ja Paide Avatud Noortekeskusega.
Sõbrapäeva indiacaturniir
21. veebruaril 2015. aastal algusega 10:00 toimub E-Piim Spordihal-

Piletid 3/4€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
25.02 kell 12 VÄÄRIKATE KINOHOMMIK filmiga 1944. Pilet 3€, müügil
Kultuurikeskuse kassas ja Piletimaailmas. Sisaldab kohvi, teed ja kooki,
mida pakutakse 30 min enne seanssi jalutuskoridoris.
25.02 PAIDE KINOS
kell 12 VÄÄRIKATE KINOHOMMIK
filmiga 1944. 45 min enne pakume
kohvi, teed ja kohtumine sõjameestega
kell 18 Viiskümmend halli varjundit
kell 20.10 1944
Piletid 3/4€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
26.02 PAIDE KINOS
kell 18 1944
kell 20 Viiskümmend halli varjundit
Piletid 3/4€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
26.02 kell 10:30 – 15 Doonoripäev,
kammersaalis

27.02 kell 19 Rakvere Teater – MAALERMEISTER. Osades: Tarvo Sõmer,
Ülle Lichtfeldt, Liisa Aibel
Piletid: 6.50-13€, müügil Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas
28.02 PAIDE KINOS
kell 17 Jupiteri tõus 3D
kell 19.10 1944
Piletid 3-5.5€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
01.03 PAIDE KINOS
kell 15 Jupiteri tõus 3D
kell 17.10 1944
Piletid 3-5.5€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
02.03 PAIDE KINOS
kell 18 Jupiteri tõus 3D
kell 20.10 1944
Piletid 3-5.5€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
04.03 kell 14 ja 19 Rahvusooper Estonia operett TSIRKUSPRINTSESS
Esietendus 3. jaanuaril 2015 Rahvusooperis Estonia. Imre Kálmáni üks

enamesitatud operettidest, mis lõi
laineid ka Broadwayl. Meisterlik ja
värvikas orkestratsioon ning haarav süžee on just see, mida üheks
lõõgastavaks õhtuks vaja. Muusika
varieerub polkast aeglase valsini,
peegeldades laia emotsioonidepaletti – armastus, vihkamine, uhkus,
edevus, intriigid, segadus ja valestimõistmine, kuid lõpus… lepitakse
ära.“
Tegevuse keskmes on romantiline intriig ja värvikas tsirkuseelu.
Vürstinna Fedora Palinska tõrjutud
kosilane palkab kättemaksuks salapärase tsirkuseartisti Mister X-i kehastama aadlikku ja paluma vürstinna kätt. Põnevate sündmuste
keerises selgub, et Mister X on kadunud vürsti pärandusest ilma jäetud
vennapoeg ja operett saab teenitult
õnneliku lõpu. Piletid: 16-27€, müügil Piletimaailmas ja Kultuurikeskuses

05.03 PAIDE KINOS
kell 18 Jupiteri tõus 3D
kell 20.10 Ameerika snaiper
Piletid 3-5.5€, müügil Piletimaailmas
ja Kultuurikeskuses
06.03 kell 19 Jan Uuspõld monokomöödia - BRÜSSELI KAPSAS. Piletid:
14.60-16.60€, müügil Piletilevis ja
Kultuurikeskuses
07.03 kell 16 Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori kontsert,
kammersaal
07.03 kell 20 Naistepäeva seltskonnatantsuõhtu ansambliga Mati Duo,
kammersaalis. Piletid: eelmüügis 5,
samal päeval 7€. Piletimaailmas ja
Kultuurikeskuse kassas
08.03 kell 18 Naistepäevakontsert
tordi ja veiniga GEORG OTSA LAULUD. Piletid: 9€ ja kahele 15€, müügil
Piletimaailmas ja Kultuurikeskuses
14.03 Üle-eestiline noorte moeshow MoeP.A.R.K. 2015
15.03 kell 11 LASTEHOMMIK. Pile-

Eesti terviseradadel samaaegselt
toimuval sportlikul rekordiüritusel.
Ühise rekordürituse eesmärgiks on
tutvustada inimestele nende kodukandi looduslike terviseradade
võimalusi ning kutsuda kõiki tervislikult aega veetma ja tervisekilomeetreid koguma. Osalejatele soe
tee ja loosiauhinnad. Korraldaja SA
PSTK. Info: elo.oosalu@paidetervis.
ee, 58005938.

lis Sõbrapäeva indiacaturniir. Turniir toimub juba kolmandat korda
ning muutub üha populaarsemaks.
Esimesel turniiril osales 19 ning
2014. aastal juba 31 võistkonda.
Publik sai kaasa elada korraga kolmel väljakul toimuvale võistlusele.
Eelmise aastaga võrreldes on muutunud turniiri võistlusjuhend. Võistkonda võib kuuluda 5-7 liiget, neist
kaks võivad omada meistrivõistluste litsentsi. Muudatus tehti, kuna
tahetakse algatada rahvaliigat ning
antud üritus on sobiv sissejuhatuseks.
Lisainfo www.paidetervis.ee

tid: 2€, müügil Piletimaailmas ja Kultuurikeskuses
18.03 kell 19 Rakvere Teater - UNO
BOSSA EHK UNO LOOBI SEITSE ELU.
Piletid 12/14€, müügil Piletimaailmas ja Paide Kultuurikeskuses
20.03 kell 09 – 10 Altai palsami, Živitsa õli ja Ortoflexi esitlus, fuajees
21.03 Paide linna laste lauluvõistlus
LAULUHÄLL, kammersaal
22.03 kell 13 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
23.03 kell 11 – 16 Karjäärimess LINGID TULEVIKKU
25.03 kell 11 LASTEKONTSERT MUINASJUTUGALA. Piletid: 3-8€, müügil
Piletimaailmas ja Kultuurikeskuses
Kassa avatud E-R kell 11-19 ja tund
enne ürituse algust. Info 3849137
ja www.paidekultuurikeskus.ee Kinokavaga võimalik tutvuda Kultuurikeskuse ja Paide kino Facebooki
lehel
OLETE ALATI OODATID!
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 Tunne Paide inimesi!

Krista Kull - juuksurist tippvibulaskja
Kes sa oled ja kust sa tuled?
Olen pärit Mulgimaalt, kuid elanud keskkooli lõpuni Pärnumaal.
Soovisin saada kunstiõpetajaks, aga
ema soovitas õppida ametit, millega
saaks ise leiba teenida. Oli valida, kas
lähen õppima rätsepaametit või juuksuriks. Kuigi ma polnud juuksuritööga varem kokku puutunud, asusin õppima Tallinna Kutsekeskkooli nr 19
juuksuriks õppima ning õmblemine
jäi pigem hobiks. Oma ema kuldseid
sõnu meenutan aeg-ajalt siiani. Vibulaskmisega hakkasin tegelema juba
keskkoolis, nii et kui ma kooli lõpetasin, olin juba Eesti vibulaskjate noortekoondises. Pärast kooli töötasin
paar aastat juuksurina ning tegin vibusporti. Abielu kaudu sattusingi Paidesse, kus sündis minu esimene laps.
Kuidas vibuspordini jõudsid?
Sellega hakkasin tegelema juba Pärnu-Jaagupis. Sel ajal toimusid veel
sõjalise õpetuse tunnid ning seal tuli
ka püssi lasta. See läks mul eriti hästi. Samas tiirus käisid ka vibulaskjad
ning ma pakkusin end sinna trenni.
Kokkuvõtteks olin ma üliedukas, tegin kiiret karjääri.
Miks sul vibulaskmises kohe nii
hästi läks? Head eeldused?
Vibusport on mõttesport. See on
tasakaalukus ning meeletu iseenda
kokkuvõtmine. Sa mõtled, mida sa
teed, iga sooritus, mille sa teed, mõtled läbi ja sa teed seda hästi.
Kas see sama põhimõte kehtib ka
juuksuritöös?
Absoluutselt! Minu jaoks on iga
klient eriline ja ainulaadne ning ma
teenindan iga klienti kui kõige paremat ning ma annan endast parima, et
see hästi välja tuleks.
Kas Paides juuksuritöö jätkus?
Ei, siia tulles tegin ma hoopis teisi
valikuid. Kokkuvõttes tuli mul juuksuritöösse 23-aastane paus kuni 2008.
aastani, mil alustasin uuesti.
Mul on elus tulnud teha mitmeid
valikuid, mis ei ole olnud tingitud
minust endast. Mul on kolm last
ning nüüd viimase majanduslanguse ajal pidi abikaasa Soome tööle
minema. Mina töötasin siis õmblus-

ettevõtte müügijuhina, viibisin tihti
komandeeringus ning olin sõidus.
Nüüd pidin olude sunnil koju Paidesse jääma. Tekkis küsimus, mida
edasi tegema hakata. Tuli meelde, et
olen diplomeeritud juuksur ning kuna see töö mulle väga meeldis, läksingi uuesti juuksuriks. Mind võttis
tööle kunagine juuksurisalong Fookus. Kuna salong pani oma uksed
kinni, siis olin uuesti küsimuse ees,
mis saab edasi. Olin juba otsustanud, et kui ma selle tee juba uuesti
ette võtsin, siis ma ka pühendan ennast sellele ja ma tahtsin saada iseenda jaoks parimaks. Tegin siis omale
ise juuksuritöökoja. Hakkasin ennast
tohutult palju koolitama, käisin igasugustel kursustel, proovisin ja katsetasin. Esimene pool aastat mõtlesin
kogu aeg sellele, et ei tuleks null-päeva ehk et vähemalt üks klientki käiks.
Aga kogu aeg keegi tuli, ma pole pidanud ennast reklaamima, info on
käinud suust suhu. Mul on iga uue
kliendi üle hea meel. Seda statistikat
ei tee ma enam ammu, kuidas keegi
minuni jõudis.
Paljud ei jõua nii kaugele, et teevad oma ettevõtte. Kust said sina
selleks julguse?
Õmblusfirmas töötades sain väga
head oskused - analüüsivõime, logistikakogemuse ja klientidega suhtlemise. Tegin omale äriplaani. Mul
polnud tegelikult ettevõtluse alustamiseks rahagi. Tegin ettevõtte alustamise analüüsi, maandasin kõik riskid
miinimumini, võtsin kogu sisustuse järelmaksuga. Samal ajal tasusin
jooksvaid kulusid. Poole aastaga sain
kõik tasutud, nii et sain asja käima.
Milliseid juuksuritöid kõige rohkem teha meeldib?
Mulle meeldib kõike teha, sest
see töö mulle nii väga-väga meeldib!
Olen kohanud oma kunagisi kursusekaaslasi, kes enam juuksurina ei tööta, sest neil sai motivatsioon ja ideed
otsa. Mul on vastupidi, naudin seda
tööd iga päevaga rohkem. Märtsi alguses alustan
J Cut & Color 10-ne päevasel intensiivkursusel, mis on mõeldud juba mitmeaastase töökogemusega juuksuritele.
Eesmärgiks on veelgi kõrgemale arendada tehnilisi värvi- ja lõikustetehnikate
taset ja juuksuri käelisi oskusi. Kursusel
omandatakse väga põhjalikult kliendi
kui terviku nägemine (erinevad näotüübid, kliendi- ja juuksetüübid jne) ja
vastavalt sellele parima juukselõikuse- ja
värvi kombineerimine. Kursuse lõppedes kaasneb diplom, mis kehtib kogu
maailmas ja stilisti tunnistus. Hetkel on
see koolitus Eestis kõrgeim tase. Sellele eelnesid erinevad akadeemia koolitused, kus ma tippjuuksuritele silma jäin.
Koolitusgruppi pääses vaid kaheksa
Eesti juuksurit ning minule tehti ka ettepanek osaleda, mille üle olen ma äärmiselt õnnelik!
On see anne või suur töö, mis
sind juuksuriametis edukaks teeb?
Siin me jõuame tagasi jutu algusesse, kui rääkisin, et tahtsin kunsti õppima minna.
Loomingulisus on juuksuri ametis
väga tähtis osa. Minu töö on mulle
väga tähtis. Ma tahan oma klientidele
alati olemas olla, kõik muu tuleb sealt
kõrvalt.

võiks temaga ju võistelda:) Jälgin huviga internetis maailma tipplaskjate
tehnikat, see on vaatamist väärt!
Oled jäänud perega Paidesse elama. Mis sulle siin linnas meeldib?
Kuna minu abikaasa töötab juba pikki aastaid Soomes, oli ka meil
paar aastat tagasi juttu Soome kolimisest. Mõtlesin selle üle pikalt. Ja ma
ütlesin sellele ei. Siin on minu kodu,
minu kogukond, siin on minu inimesed, minu töö ning võtsin vastu
otsuse mitte minna. Ma väga palju
Paide inimesi ei tunne, mul on väike
tutvusringkond, sest mul on nii palju
tööd, rääkimata perest ja treeningutest, aga mul on siin linnas hea olla.
Mind ei sega siin mitte miski. Siin on
palju juuksureid. On küsitud, kas see
tekitab suurt konkurentsi. Mina arvan, et igaühe jaoks on keegi ja me ei
saa meeldida kõigile. Meie meeldime
neile, kes on meid välja valinud. Kui
siin olemine meeldib, siis asjad loksuvad ise paika. Ka minu lastele meeldib siin.

Vibulaskmine moodustab suure
osa sinu elust, kui palju treenid?
Pärast laste kooliviimist käin 3-4
korda nädalas Türi Vibukoolis trennis. Pärast seda lähen tööle.
Suvel on treeningkordi nädalas rohkem.
Kuidas vibulaskmise trenn välja
näeb, pidev laskmine?
Jah, pidev laskmine. Kogu aeg käib
katsetamine, et leida endale sobivaim
tehnika. See on üks pidev kordamine
ja kordamine, et leida õige moodus,
kuidas lasku sooritada. Ja trenni tuleb teha pidevalt, mitte nii, et mõnel
hommikul ei viitsi.
Tulin ju vibulaskmise juurde tagasi pärast nelja-aastast pausi ehk 2014.
aasta jaanuaris. Jälle ütlesin ma endale, et kui juba vibusport uuesti, siis teha seda maksimaalselt. Tänaseks olen
ma oma eesmärgid täitnud.
Mis need eesmärgid on olnud?
Jõuda maailmatasemel võistlustele. Just saabusin tagasi Prantsusmaalt,
kus toimus suurim sisevõistlus vibuspordis. See oli ka maailmakarika III
etapp ning võistlemas üle tuhande
parima vibulaskja. Väljakutse osaleda võtsin vastu juba eelmise aasta oktoobris. Minu tulemused olid juba
sellisel tasemel, et sinna minna. Mul
polnud midagi karta, sest ma ei teinud eeltööd vastaste kohta. Läksin
kohale ja põhimõtteliselt kordasin
oma isiklikku rekordit - 557 punkti
ning sain 57. koha. Viimane võistlus
läks hästi, ma ei murdunud närvidega. Lõpus tundsin küll, et kohe-kohe
hakkan nutma, sest sisepinge oli meeletult suur. Nüüd olen seadnud uue
eesmärgi. Kui ma nüüd jõudsin saja
laskja seas keskele, siis järgmisel aastal tahan jõuda 32 parema sekka ehk

finaallaskmisele. Siinkohal tahan väga
tänada Paide linnavalitsust, kes minu
võistlusreisi 400 euroga toetas. See näitab, et kui oskad ja tahad teha, siis sind
märgatakse.
Paide juuksur Krista Kull on siis
vibulaskmises maailma esisaja sees?
Jah, absoluutselt. Ehk täpsemini maailma reitingutabelis 50. Nagu
tennises!
Kas see vibulaskmine igavaks ei
lähe?
Ei. Ma olin vahepeal sellest pikalt
eemal. Mul on lapsed ja ma olen oma
ettevõttega jalad alla saanud ning on
vaja ka vaheldust. Ma olen mõelnud,
mida ma siis teeksin, kui ma vibu ei
laseks. Ma arvan, et ma ei oleks oma
klientidele see, kes ma muidu olen.
Minu käest küsitakse tihti, kuidas ma
saan olla kogu aeg nii positiivne! Vibusport annabki mulle kogu selle jõu,
et olla hea perenaine, ema ja juuksur.
Üks täiustab teist. Iga nool, mille ma
teele saadan, vabastab mind halvast
energiast. Mulle meeldib üksi trenni
teha. Igav ei ole, see on minu aeg.
Kui peaksid võistlema Robin
Hoodiga, kumb võidaks?
Kui ülitehnilist plokkvibu laskma hakkasin, olin ainuke naine Eestis. Konkurentide puudumisel pidin
võistlema meestega. 2005.a. sisekarikavõistlustel õnnestus mul kõik meeslaskjad võita, seega võitsin mitu Robin Hoodi (meeslaskjate täpset arvu ei
mäleta, aga tegemist oli duell-laskmisega ehk kes on täpsem ja kelle närvid
vastu peavad). Ajalooliselt lasi Robin
Hood puust valmistatud pikkvibuga,
puidust nooltega. Mina lasen tehnilist
plokkvibu, optilise sihiku, päästiku ja
karboonnooltega. Aga täpsuse poolest

Räägi oma lastest!
Sandra on kõige vanem, praegu 27.
Elisabeth on 15 ja Thomas Kristen
8-aastane. Nad kõik aktsepteerivad,
et tegelen aktiivselt spordiga. Suvel
on mul palju võistlusi, peaaegu igal
nädalavahetusel sõidan mööda Eestit ringi. Kui juhtub, et mul on vaba
päev, siis teeme midagi lastega koos.
Lapsed ei ole mulle kunagi ette heitnud, et töötan liiga palju või et olen
kogu aeg ära. Nad on jube uhked oma
emme üle! Mu vanem tütar, kes töötab Tallinnas Regionaalhaiglas biomeedikumi insenerina, ütleb - sa pole
ikka normaalne emme! Me vahel ikka võrdleme üksteist, kumb meist on
hullumeelsem!
Kuidas sa kõigega hakkama saad,
seda küsitakse sinult vist tihti?
Jaa. Pean olema tänulik, sest mul
on läinud elus hästi. Ma teen tööd,
mis mulle väga meeldib, mul on hobi, mida ma armastan, minu lapsed ja
oma kodu, minu ilus väike kodulinn.
Kõik see annabki energiat ja jõudu.
Rahulolu iseendaga ja hingerahu on
hästi tähtis. Mul on hea tunne, kui
saan millegagi hakkama, ma vajan adrenaliini ning seda saan võistlustelt.
Vibusport on veel ka selline ala, kus
vanus pole oluline, nii et saan seda teha nii kaua, kui jaksan.
Krista Kulliga vestles Maarit Nõmm.
Fotod: erakogu

Krista Kull
Sünniaeg: 07.03.1967
Staaž laskurina: 8 aastat
Kuulub Eesti B-koondisesse
Treenerid: Maarika ja Erki Jäätma
Parimad saavutused:
2004-2006 mitmekordne Eesti
meister
2005 parim naisplokkvibulaskja
2005 Euroopa maastikulaskmise
MV Eestis, hõbemedal
2007-2008 Järvamaa edukaim
naissportlane
2007 Euroopa maastikulaskmise
MV Rootsis, hõbemedal
2004-2014 Eesti Maastikuvibuliit - kuus Eesti rekordit, erinevad
distantsid
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Paide noortevolikogu pääses
noortevolikogude arenguprogrammi!
Nüüdseks on Paide linna noorte-

volikogu tegutsenud juba peaaegu
aasta ning kogu selle aja oleme olnud väga tegusad ja püüdnud linnaellu oma panust anda.
Oleme saanud teistelt Eesti noortevolikogudelt väga palju positiivset tagasisidet ning kuulnud, et meid on nii mõnigi
suure linna noortekogu teistele eeskujuks
toonud. Hetkel tegutseb Eestis ligi 70 osaluskogu ning Paide linna noortevolikogu
on üks kümnest osaluskogust, kelle Eesti Noorteühenduste Liit (edaspidi ENL)
oma osaluskogude arenguprogrammi kaasas. ENLi arenguprogrammi eesmärgiks
on välja töötada noortevolikogude miniõpik, milles oleks kokku pandud kõik
nõuanded aktiivse ja hästitoimiva osaluskogu käivitamiseks. Kogu programm on
jaotatud kuueks mooduliks, mis toimuvad vahemikul veebruarist kuni oktoobrini 2015. Selle aja jooksul saavad program-

mis osalevad noortekogud palju targemaks
ning õpiku kaudu saavad ka ümarlaua taga
jaotatud teadmisi teiste noortevolikogudega jagada. Kõige tähtsamad punktid noortevolikogu heaks toimimiseks on liikmete motiveerimine ja tegevuses hoidmine.
Samuti mängib suurt rolli liikmete oskus
teha lobitööd, otsida sponsoreid ja suhelda aktiivselt teiste organisatsioonidega. Esimene kohtumine toimus veebruari alguses, kus tutvustati programmi üldisemalt,
tutvuti teiste arenguprogrammi kuuluvate noortevolikogudega ning räägiti lähenevatest varivalimistest. Järgmine moodul
toimub juba märtsis ning siis on teemaks
visuaalne kommunikatsioon. Loodame, et
arenguprogramm annab meile veelgi rohkem motivatsiooni, millega 2016. aastal
alustavale uuele noortevolikogu koosseisule korralik tee ette rajada.
Kaarel Siimut
Paide noortevolikogu aseesimees

Noortekeskus kui noore kujunemist
toetav keskkond
Margit Udam
Paide ANK juhataja

Paide

Avatud
Noortekeskus
on aastatega
kujunenud populaarseks kokkusaamiskohaks vanusest
sõltumata. Julgelt võib öelda,
et noortekeskuse võimalusi kasutavad erinevad vanusegrupid,
alustades päris väikestest ja lõpetades juba kõrges eas linnakodanikega. Igal vanusel on kokkusaamiseks/tegevusteks oma aeg ja
ühele pinnale mahume kõik sõbralikult ära.
Alates novembrist 2014 kasutame
noortekeskuses uut registreerimissüsteemi, mida arendab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Paide on üks esimesi
keskusi, kes pilootprojektis osaleb. Julgelt
võib öelda, et süsteem õigustab ennast
ja annab suurepärase statistilise ülevaate
noortekeskust külastavate noorte arvust,
vanusest, koolidest jne. Toon välja mõned
statistilised näitajad: november 2014 kuni
jaanuar 2015 oli noortekeskuses 2142 külastust, mis teeb päeva keskmiseks 31 külastust. Kusjuures selle arvu sees ei kajastu
sünnipäevad, sporditreeningud, eakad ja
erinevatel koosolekutel osalevad inimesed
ega noored, kes unustavad ennast registreerida - ka neid on. Registreerimissüsteemis kajastuvad konkreetselt registreerunud ja kasutajanime omavad noored.
Registreerunud noortest külastavad keskust enam noored vanuses 12-16 eluaastat, koolide lõikes enim Paide Gümnaasiumi (621 külastust nov-jaan) ja Paide
Ühisgümnaasiumi noored (451 külastust
nov-jaan). Samuti noored teistest Järvamaa omavalitsustest ning ka väljastpoolt
maakonda. Numbrid on olulised, kuid
kõige olulisem on sisu, mida noortekeskus igapäevaselt pakub - rahvusvaheline
noorsootöö (noortevahetused, Euroopa
Vabatahtlik Teenistus), noorte osalus- e.
noortevolikogu töö koordineerimine ja
Järvamaa Noortekogu juhtimine, noorte
töökasvatus (töömalev, praktikabaas tudengitele, karjääriteemalised väljasõidud),
noorteinfo (oleme registreeritud ametlik
noorteinfokeskus ja kuulume rahvusva-

helisse organisatsiooni ERYICA noorteinfo võrgustikku), erinevad projektid/
programmid, milles noored osaleda saavad ning noortesõbralik ja hubane avatud ruum, kus noored ennast turvaliselt
tunda võivad. Pea kõik nädalalõpud on
sünnipäevade päralt. Elu näitab, et sünnipäevade peale tuleb varakult mõtlema hakata ja noortekeskusesse vähemalt kuu aega varem teada anda, vastasel juhul ei ole
enam vabu aegu.
Aina rohkem teeb rõõmu, et noortekeskuste olulisust noorte arengus märgatakse
nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Seda tõestab noortekeskuste esindajate kaasamine erinevatesse töörühmadesse, mis kujundavad noortepoliitikat riiklikul tasandil,
luues noorele võtmepädevuste, eluks vajalike põhiteadmiste ja baasoskuste omandamise võimalust. Samuti see, et noortekeskuse esindajaid kaasatakse aktiivselt
kohaliku ja ka maakonnatasandi töörühmadesse, kus valmistatakse ette erinevaid
projekte ning kus küsitakse noorsootöötajate arvamust.
Noortekeskus pakub oma tegevustega
nii aktiivse kui ka passiivse osalemise võimalusi. Aktiivse osaluse puhul mõtlevad
noored ise välja idee ja on selle teostamise juures loomise hetkest analüüsini välja.
Passiivse osaluse puhul saab noor osa noortekeskuste loodud ja suunatud tegevustest.
On tavapärane, et aktiivse osaluse eeldus
on varem noortekeskuste poolt pakutud
tegevustes osalemine (temaatilised üritused, noortele suunatud programmid).
Noortekeskusel on suur roll sotsialiseerumiskeskkonna loomisel. Noortekeskuse keskkond aitab noortel leida sõpru ja
mõttekaaslasi, loob kogukonnatunde ning
seob kodukohaga. Lisaks pakub noortekeskus vähemate võimalustega, sh sotsiaalselt
tõrjutud noortele võimalusi eduelamuseks
ja enesehinnangu parandamiseks, aitab teha positiivseid otsuseid ja õpetab oma otsuste eest vastutama. Viimane tegevus on
oluline aspekt koolist väljalangemise ennetamiseks.
Noortekeskusesse jõutakse erinevatel
põhjustel. Ühe põhjusena nimetavad noored võimalust olla koos sõpradega ja teostada oma innovaatilisi ideid. Eduelamuste
saamine motiveerib noort ikka ja uuesti
tagasi tulema ning endas uusi tahke avastama.
Kohtumiseni noortekeskuses! Jälgige
meie tegemisi Facebookis!
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Gümnaasiumi lõpetamine läheneb
ka täiskasvanute keskkoolis

Õ

hus on tunda juba kevadehõngu ja koolides on
käes pingeline aeg – valmistumine lõpueksamiteks. Paide
Täiskasvanute Keskkoolis on
sel aastal lõpusirgele jõudmas
42 õppurit. Tihti arvatakse, et
täiskasvanute koolis on kergem. Kui raske on töö või pere
kõrvalt õppimine? Milliseid pingutusi see noortelt nõuab? Sellest räägivad abituriendid ise.
Birgit
Elu on nagu labürint, täis keerdkäike ja tupikuid. Viimase kahe aasta jooksul olen muutunud rändajaks:
uue avastamise soov ja majanduslikud raskused on mind pannud reisima, kolima ning otsima elus parimat.
Olen viibinud Itaalias ja Austraalias.
Alguses oli seal kõik põnev ja uus.
Palk oli tunduvalt suurem kui Eestis.
Nüüd olen tagasi Paides ja püüan teha riigieksameid. Loodan, et positiivsust jätkub kevadeni.
Annely
Minu arvates pole riigieksameid
üldse vaja. Mida need tõestavad? Praegu lõpu eel on koolis väga pingeline.
Õpetajad nõuavad maksimumi, aga
kodus on pere, mees ja lapsed, kes vajavad hoolt, hellust ja tähelepanu. Samas loodan, et saan hakkama.
Katri
Lõpuklassis võiksid olla ainult eksamiainete tunnid. Tulin kooli, et viia
lõpuni keskhariduse saamine. Minu
kaaslased on erinevate huvidega ja vaadetega juba väljakujunenud isiksused.
Mul on vahvad kaaslased, eriti tore on
siis, kui saame vaielda ja oma arvamu-

si avaldada. Loodetavasti jõuan jaanipäevaks tunnistuseni.
Diana
Koolilõpp läheneb ja see tekitab
kõigis ärevust. Mul on raske, raskem
kui oli nn tavakoolis, sest on väga palju tegemata töid ja läbi võtmata õppematerjali. Ma ei olnud väga usin tundides käija. Arvan, et jõuan lõpuni
koos teistega.
Ringa
Mõtlen vahel, et mis oleks olnud,
kui oleksin tegelenud õppimisega sama usinalt kui praegu 12 aastat tagasi. Ma ei kahetse midagi. Mul on lapsed, aga paljudel mu endistel kaaslastel
neid pole. Elus ei toimu kõik alati ühesuguses järjekorras. Mina olen rahul
oma valikuga ja jõuan ka teistele järele.
Laivi
Olen olnud siin õpilane üle poole
aasta. Püüan tasa teha kunagi lõpetamata jäänut. On raske, sest on vaja sobitada kool ja töö. Millestki peab
ju elama. Olen siin õppinud nii õhtul
pärast viit kui ka laupäeviti.
Elisabeth
Tore kool, mis võimaldas jätkata sügisel 12. klassi, kui tavakooli uks sulgus. Mulle on selge, et kõike, mida
inimene ette võtab, teeb ta ainult iseendale. Soovin kevadel saada lõputunnistuse.

Maarja
Olen lõpetanud kutsekooli ja valmistun siin ainult eesti keele riigieksamiks. Aeg sunnib tagant, tahaksin veel
palju lugeda ja harjutada.
Mari
Püüan käia nii koolis kui ka tööl.
Minu jaoks on osa aineid, millega
pean veel vaeva nägema. Olen maha
jäänud ega saa aru, aga õpetaja läheb
ainega edasi. Pole midagi parata, pean
iseseisvalt hakkama saama ja küllap
saan eksamil vähe punkte, aga kooli
lõpetada ma ju saan isegi ühe punktiga.
Kätrin
Kevad ja eksamid lähenevad. Mul
on koolis toredad kaaslased ja mõistlikud õpetajad . Selge on see, et pingutama peab ikka igaüks, et haridust saada.
Kunagi ei tea, millal tuleb pakkumine
ametile, kuhu vajatakse just keskharidusega töötajat.
Helena
Käin praegu koolis koos 5-aastase
pojaga, kellel käsi kipsis. Lõpuni on
nii vähe aega, et puududa pole võimalik. Ootan kevadet, et lõpeks kord
see kiirustamine ja koolitöö eri ainete
paljusus.
Tekstid pani kokku Tiina Mälk.
Foto: Merle Rüütel

Paide Ühisgümnaasium – saksa keelt edendav kool

P

aide Ühisgümnaasiumis on võõrkeelte
õppimine ja õpetamine oluline valdkond,
sest hea võõrkeelte oskus annab noortele
head edasiõppimis- ja karjäärivõimalused
Eestis, Euroopas ja mujal maailmas.
Meie kooli eripära on võimalus õppida nelja võõrkeelt – inglise, saksa, vene ja prantsuse keelt.
Kui inglise keele valdamine on juba iseenesest mõistetav, siis just saksa keele oskus on Euroopas saamas
oluliseks eeliseks kõrghariduse omandamisel ja tööturul. Paide Ühisgümnaasium kuulub koos Türi
koolidega Saksa välisministeeriumi poolt algatatud
ülemaailmsesse partnerkoolidevõrgustikku „Koolid tuleviku partnerid“ (PASCH), mis on tunnustus heal
tasemel saksa keele õpetamise eest. Lisaks toetatakse
kooli õppematerjalide soetamisel ja õpetajate koolitamisel. 2014. aasta novembris tutvus õpetaja Liivi
Aare selle programmi raames kolm nädalat Saksamaa
koolisüsteemiga. Kasutame saksa keele kui kolmanda
võõrkeele õpetamisel väga kaasaaegseid õppevahendeid, kuhu lisaks õpikule-töövihikule kuuluvad ka
internetis kättesaadavad kuulamismaterjalid ja õppefilmid. Mitmel aastal oleme 12. klassiga saksa keele
kursuse lõpetanud ringkäiguga kodulinna kultuuriloolistelt tähtsates paikades. Teadmine, et Paides elas
ja töötas 19. sajandil maailmakuulsa kirjaniku Hermann Hesse vanaisa Carl Hermann Hesse, tähtsustab
saksa keelt meie kodulinnas eriliselt.
Noorte tulevikuperspektiive silmas pidades oleme
pakkunud võimalusi saksa keele praktiliseks kasutamiseks projektides. Aastaid toimisid koostööprojektid
Karlsruhe Euroopa Kooliga, viimastel aastatel oleme
osalenud rahvusvahelises koostöös eTwinningu kogukonnas.
Alates 2001. aastast on meie õpilased sooritanud
keelediplomi eksamit ning saanud rahvusvaheliselt
tunnustatud keeleoskustaseme tunnistuse. Nüüdseks on eksami vorm ja sooritamise kord muutunud.
2015. aastal lähevad eksamile esmakordselt 11. klassi
õpilased, kellel on eduka sooritamise korral lisaks kee-

Pildil hetk 2013. a lauluvõistluselt „Lautstark”.
Foto: erakogu
lediplomi tunnistusele tehtud ka üks gümnaasiumi
lõpueksam. Paide Ühisgümnaasium on tunnustatud
saksakeelse väitluse kool. Väitlemise aluseid õpitakse
gümnaasiumiastmes ühe kursuse vältel. Osa võetakse väitlusvõistlusest „Jugend debattiert international”.
Õpilased on toonud esile, et väitlus annab juurde
rääkimis- ja esinemisjulgust ning see on võimalus kasutada võõrkeelt praktikas.
Võimalusel tutvustame saksa keelt noorematele õppijatele. Meie algklasside saksa keele ring ja 6. klasside õppijad osalevad saksakeelsete laulude võistlusel
„Lautstark”. Ka sel aastal käib õpetaja Ellen Rosimannus koos jänes Hansiga PAIde lasteaias saksakeelseid
mänge mängimas.
Asjade sujumise võti on koostöö kooli sees, teiste maakonnakoolidega ja saksa keelt toetavate partnerorganisatsioonidega Eestis. 9. märtsil kogunevad
maakonna 5. klasside õpilased Paide Ühisgümnaasiumisse mängima interaktiivset mängu „Autobahn”,
mille korraldab Goethe Instituut. Paide Ühisgümnaasium on ka mitmete teiste maakondlike saksa keele
alaste ettevõtmiste eestvedaja.
Julgustame lapsi õppima saksa keelt, mis avab uksi
nii Eestis kui välismaal.
Ellen Rosimannus
Paide Ühisgümnaasiumi saksa ja inglise keele õpetaja
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Edu meediaprojektis
P
aide Gümnaasiumi õpetajad Siiri Sitska ja Ivi
Kukk osalesid ODS (Open Discovery Space)
portaali rahvusvahelisel võistlusel kevadel läbiviidud projektiga „Meedia meistriklass“.
Tegemist on rahvusvahelise võistlusega, milles osaleb
20 ODS projektiga seotud riiki. Õppekeskond „ Miksike“ korraldas Eesti ja Läti eelvooru.
Võistluse eesmärgiks on motiveerida õpetajaid kasutama innovatiivseid õppemeetodeid ja ODS portaali ning
jagada õppestsenaariume teiste riikide õpetajatega. Samuti on eesmärk luua uusi, huvitavaid ja vajalikke õppematerjale.
Kokku saabus Eesti ja Läti õpetajatelt võistlusele 66
interaktiivset harjutust/töölehte vm õppematerjali ning
22 õppestsenaariumit. „Meedia meistriklass“ võistles õppestsenaariumite seas. Meie rõõmuks Paide Gümnaasiumi „Meedia meistriklass“ võitis Eesti vooru ja nüüd ootab
ees esinemine rahvusvahelises voorus.
Õpetajad Ivi Kukk ja Siiri Sitska rõhutasid, et hea pro-

Paide linnavalitsus müüb
tööstushoonekompleksi
Pildil külastavad õpilased ERR-i Kesk-Eesti korrespondenti Olev Kenki. Foto: PG
jekt sai teoks tänu koostöövalmis meediaekspertidele ja
mõnusalt asjalikele õpilastele. Eriti suured tänud veelkord teile, Olev Kenk, Merle Rüütel, Mati Palmet ja Merili Nikkolo!
Õnnitleme võitjaid ja elame teile kaasa! Loodame, et ka
rahvusvahelises voorus saadab meid edu!

Paide Gümnaasiumi võistkond koosseisus Elis Themas, Kristofer Jürisoo, Paula
Kivimäe, Kaarel Siimut, Robin
Oja ja Henry Vool võitis sel
aastal esimest korda korraldatud gümnasistide turniiri,
mis oli pühendatud muusika-aastale.

Eesti Vabariigi aastapäev ja Paide
Ühisgümnaasiumi koolikonverentsid

P

aide Ühisgümnaasium on juba mitmendat
aastat viinud läbi Eesti Vabariigi aastapäeva paiku konverentse erinevatel teemadel. Esimene toimus 2009. aastal Paide vanas rahvamajas selle avamise 80. aastapäeva puhul.
Konverentsil esines ettekandega Vabadussõja
seotusest Järvamaaga tollal veel meie kooli
õpilane Ründo Mülts.
Järgmine konverents toimus 2010.aastal Paide Raekojas teemal „Eesti iseseisvumine ja vabaduse idee“. Raekoja ees luges Liina Leinberg ette Artur Alliksaare luuletuse
„Vabadus“ ning Bert Järvet „Manifesti kõigile Eestimaa
rahvastele“. Sellest ajast on meie kooli õpilased igal aastal
25. veebruaril manifesti ette lugenud.
2011. aastal luges manifesti ette tollal 11.a klassi õpilane Elgar Lepp. 2012. aastal toimusid Eesti Vabariigi 94.
aastapäevale pühendatud aktused. Aktustel leidis kajastamist kooli lähenev 35. aastapäev. Gümnaasiumiastme
õpilastele toimus arengukonverents. Konverentsi moderaatoriks oli 28. lennu vilistlane Alo Aasma. Priit Värk
27. lennust rääkis teemal „Tark, aga kahjuks laisk“, Asso
Prii 28. lennust teemal „Jurist või turist“.
Järgmine kooli konverents toimus 2013. aastal, mis
oli pühendatud kultuuripärandi aastale. Konverentsil
on kandev roll jällegi kooli vilistlastel. Kutsutud olid vilistlased, kelle tegevus teemaga haakus. Esinesid Ründo
Mülts, Annes Arro, Katti Muru ja Veinika Raabe.

2014. aastal oli koolikonverents teemal „Koolivärav alguseks saab teele …“. Konverentsi juhtmotiiv pärines
V lennu vilistlase Andres Noormetsa luuleridadest. Ettekande tegi Jaano Vink, töötubasid juhtisid Kristin Pukka, Leho Rubis, Virko Koha, Andres Lehtmets ning Siim
Kanne. 25. veebruaril luges meie kooli õpilane Markko
Sunni juba viiendat korda ette iseseisvusmanifesti.
Nüüd on lähenemas Eesti Vabariigi 97. aastapäev.
Selle aasta konverents on pühendatud muusika – aastale. Esinema ootame seekord vilistlasi, kes on tihedamalt
muusikaga seotud.
Kohtumised vilistlastega on rikastavad ja tekitavad
ühise pere tunnet. Pildil Iseseisvusmanifesti lugemine
soomukil eelmisel aastal. Foto: Maarit Nõmm
Marje Tänav
õppealajuhataja

Sõber Karu koosolek

„B

ussirattad käivad ringi, ringi, ringi……“,
kõlas lõbus laul Paide Ühisgümnaasiumi
aulast 28. jaanuari õhtul.
Lauljateks ei olnud aga mitte lapsed, vaid 1. – 2. klassi
laste vanemad, kes ühises ringis õppisid tegema nn sõbramassaaži.
Toimus „Sõber Karu koosolek“, mille eesmärgiks oli
tutvustada vanematele projekti „Kiusamisest vabaks“.
See lasteaia- ja algklassilastele mõeldud kiusamist ennetav programm sai alguse 2007. aastal Taanis. Eestis
veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit.
Meie kool liitus selle projektiga kaks aastat tagasi ja
kannab nüüdseks aunimetust „pilootkool“.
Kogu projekt toetub neljale põhiväärtusele: austusele,
hoolivusele, sallivusele ja julgusele.
Läbi nende väärtuste viiakse läbi erinevaid tegevusi,
mille eesmärk on laste vahel heade suhete loomine.

Koosolekul said vanemad lähemalt tuttavaks Sõber
Karuga, said osa iganädalastest karukoosolekutest, massaažiprogrammist, teemakaartidest, mängudest, sõprusprogrammist suurtele ja väikestele koolilastele.
Rääkisime lapsevanema kui olulise kaasamängija rollist selles projektis. Vanemad osalesid aktiivselt rühmatöös arutelukaartidega. Ülesandeks oli leida erinevaid lahendusi olukordadele, kus vanemad saavad kaasa aidata
kiusamise ja laste üksindustunde vähendamisele.
Ühine koosolek lõppes rühmatööde esitluse ja video
vaatamisega. Videos tutvustasid lapsed oma lemmikmänge õues, mis olid selle projekti raames selgeks õpitud.
Aitäh kõigile lastevanematele ja õpetajatele, kes oma
osalemisega „Sõber Karu koosolekul“ andsid panuse
kiusamisvastasesse tegevusse!
Paide Ühisgümnaasiumi 1.- 2. klasside vanemad ja õpetajad

Paide linnavalitsus müüb 02. märtsil 2015.a. kell 13.00 Paides avaliku kirjaliku
enampakkumise korras ühtse kompleksina Paide vallas, Prääma külas asuvad
“Veterinaariakeskuse” ja “Laboratooriumi” kinnistud:
1) Veterinaarkeskuse kinnistu (registriosa 2589636, katastritunnus
56502:002:0497 ja pindala 11 510 m2);
2) Laboratooriumi kinnistu (registriosa 2589736, katastritunnus
56502:002:0501 ja pindala 6 925 m2).
• Kinnistute kompleksi alghind 50 000 eurot. Osalustasu 100 eurot ja tagatisraha 5000 eurot.
• Kinnistu dokumentidega on võimalik tutvuda 25. veebruaril 2015.a. kell
13.00 Paide linnavalitsuses aadressil Paide, Pärnu tn 3, II korrus tuba 209.
• Kinnistute kompleksi ostusoovid saata Paide linnavalitsusele 02. märtsiks
2015.a. kella 13.00-ks aadressil Paide linn, Pärnu tn 3 Paide 72712 või tuua
käsipostiga Pärnu tn 3 sekretärile kinnises ümbrikus märkega „Veterinaariakeskuse kompleks”.
• Pakkumises peavad sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud
3) tingimustel;
4) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
5) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
6) pakkumise esitaja allkiri;
7) esindaja volitusi tõendav dokument.
• Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.
• Osalustasu ja tagatisraha kanda Paide Linnavalitsuse arvele nr
EE611010702000611004 SEB pangas.
• Kinnistute kompleksi ostja kohustub tasuma kõik müügi- ja asjaõiguslepingu
sõlmimisega kaasnevad kulud. Müügihind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva
jooksul peale enampakkumise tulemuse kinnitamise otsuse jõustumist.
• Kinnistuga saab tutvuda 25.02.2015 eelnevalt ette helistades telefonil
5079707.
Kinnistute kompleksi ostja kohustub tasuma kõik müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega kaasnevad kulud. Müügihind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul peale enampakkumise tulemuse kinnitamise otsuse jõustumist.
Kinnistuga saab tutvuda 25.02.2015 eelnevalt ette helistades telefonil
5079707.
Rohkem pilte Paide linna kodulehel menüü “Linnavara müük” all.

Järvamaa Keskraamatukogus
veebruaris ja märtsis
• Veebruaris avasime raamatukogus Piret
Kreitsmani tekstiilimaalide näituse “MUINASJUTT......... elu ja armastus”. Maalid
on sündinud ajavahemikus 2013 sügis kuni 2015 talv. Maalide inspiratsiooniallikaks on muinasjutt igapäevaelus, inimesed ja armastus ning mustrid ja jooned
taimedes. “Ma armastan muinasjutte, nendes on kõike: on elu ja armastust, on tarkust ja äratundmist. Igalühel meist on oma muinasjutt, mida me loeme, teistele jutustame, kellegagi jagame, kellegi jutustust kuulame, kedagi unest äratame. Mulle
meeldib oma tundeid ja mõtteid väljendada tekstiilil, see annab laia valikuvõimaluse erinevate tehnikate kasutamiseks,” kirjeldab oma näitust Kreitsman. Näitust
on võimalik vaadata Järvamaa Keskraamatukogu III korrusel.
• 25. veebruaril kell 14.00 kohtub Järvamaa Keskraamatukogus lugejatega raamatu
“Tõsine inimene” autor Mudlum kodaniku nimega Made Luiga.
Mudlumi lapsepõlv möödus Paides. Seetõttu on kohalikele äratundmisrõõmu
piisavalt. Kus asuvad tuttavad majad ja tänavad, millised on möödunud tegevused ja kes on need äratuntavad inimesed? Lõik raamatust: “Nii kui midagi kaebasin, jäeti mind koju voodirežiimile, alati ja tingimata voodirežiimile, ja helistati
välja doktor Hiob. Doktor Hiob vaatas
Näitused Järvamaa Keskraa- kurku ja ütles – neelukaar on punakas.
Neelupõletik. Punkt. Lõpuks sai mul
matukogus:
neid neelupõletikke nii palju, et dokVeebruar:
tor Hiob väsis ja laskis mul mandlid
Fred Jüssi 80
ära lõigata....Lastehaigla oli muldvanas
Raamatud punaste kaantega kahekordses puumajas, eest puust samRené Viljati “Päevapiltniku mastega, võib-olla oli see endisajal kõrtsihoone...”. Raamat “Tõsine inimene”
tööriistad”
on Eesti Kultuurkapitali 2014. aasta kirIlon Wikland 85
janduse sihtkapitali aastaauhinna prooOtt Arder 65
sa nominent. Ootame lugejaid ja kõiki
Märtsis :
huvilisi kohtuma!
Jaan Kross 95
Eduard Vilde 150

Jane Kiristaja
vanemraamatukoguhoidja
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Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!
Helmi Puumets
Ilme Hinnov
Saima Gull
Helmi Nagel
Renate Kivisaar
Ehala Vahtramäe
Virve Rõuk
Olga Tuimann
Hilda Eelsaar
Emmi Rannik
Vilma Särev
Leida Vaikmets
Laine Ramot
Nadežda Palujõe
Heinrich Juurmann
Õie Ever
Vaike Jõgi
Virve Kolnes
Leida Tammsaar

93
93
92
92
91
91
91
89
89
89
88
88
87
86
86
85
85
85
85

Leonora Nukka
85
Nadezda Fedorova
84
Evi Prosse
84
Olli Jansen
83
Eha Põlendik
83
Helju-Elisabeth Laanemets 83
Elve Elgas
83
Linda Meister
83
Arnold Last
82
Viivi Oolberg
82
Helga-Astrid Vahtla
82
Aleksandra Lallu
82
Asta Luhasalu
81
Ruth Lehemets
81
Helmut-Aleksander Pärs 80
Vilma Pent
80
Aime Aak
80
Linda Saarik
80
Helve Väljamaa
80

Veera Kleemeier
Arvo-Heino Adrat
Eeva Kallas
Aino Belova
Valentine Karus
Zoya Sanova
Endel Järve
Aita Esko
Lembit Vask
Jaan Käär
Glafira Põnova
Valve Valk
Leida Kok
Taina Tuulikki Mäkinen
Aili Lukas
Victor Tankovich
Lilia Vutt
Nikolai Kirillov
Eevi Troost

80
79
78
78
78
78
78
78
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76

Aino Vaher
Maret Steinpilm
Eugen Jasinski
Eve Asten
Malle Brnabas
Liis Lindre
Helme Sidron

Pansionaat Paide
õnnitleb:
Vilma Särev
Leida Raudkivi
Helga Astrid Vahtla
Lembit Vask

76
75
75
75
75
75
75

88
84
82
77
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Palju õnne Paide
linna uutele
ilmakodanikele!
Ken-Stefan Rahulaan
25.12.2014
Dagnar Timm
14.01.2015
Uku Kirss
26.01.2015
Emily Perlin
05.12.2014
Lauren Kuusk
14.01.2015
* Registreeritud sünnid jaanuaris 2015

PAIDE LINNA JA VALLA
VAEGKUULJATE ÜHINE
TEABEPÄEV
neljapäeval, 26.02 kell 12.30
1. Kuulmisohutus ja kuulmislanguse põhjustest heaolu ühiskonnas
2. Uued kuulmisabivahendid ja
mitmesugused vajalikud signaliseerimis- ja häireseadmed
kasutamiseks tööl ja kodus
3. Abivahendite ja seadmete
proovimine, vajadusel ja soovi
korral nende tellimine
Korraldajad: Paide eakate päevakeskus (tel: 53404750) ja Kadrimardi OÜ (www.kadrimardi.ee
tel: 5115340). Kohtume Paide
Eakate Päevakeskuses Lai tn 33,
info: 53404750 või 522 3186

Paide
Linnaleht

Väljaandja: Paide linnavolikogu ja linnavalitsus
tel 51 46 043, faks 38 38 623, www.paide.ee
Toimetus: Maarit Nõmm, maarit.nomm@paide.ee

PAIde Lasteaed
kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetaja ametikoha
täitmiseks.
Kandideerijal esitada avaldus,
CV ja kvalifikatsiooninõuetele
vastavust (kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid)
tõendavate dokumentide koopiad 28. veebruariks 2015.a.
Dokumendid saata PAIde
Lasteaeda aadressil: Paide,
Kastani 6, 72718 või e-posti
aadressil:
direktor@pailasteaed.ee.
Info telefonil: 58376309

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252; kalurileht@gmail.com
www.kalurileht.ee

