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Poomivõistlus
Nelja kuninga
päeval

P

oomivõitlust on Eestimaal harrastatud
juba aastasadu. Seepärast sobib Eesti meistrivõitlusi sellel iidsel ala
pidada just Nelja kuninga päeval Paides.
II Eesti meistrivõistlused
toimuvad 25. aprillil Paide
keskväljakul. Poomivõitlus on
mehine, põnev ja kaasahaarav ala, kus pannakse proovile võistlejate jõud ja osavus. Poomivõitlus on lihtne ja
kõigile arusaadav mees mehe
vastu võitlus. Võistlejad peavad poomil kaksiratsi istudes
oma vastase põhukotiga poomilt maha lööma. Võistluses
on mõned lihtsad reeglid, mida järgib kohtunik. Näiteks ei
tohi käega poomist kinni hoida ja jalgu ei tohi poomi all
siduda, samuti ei tohi vastast
lüüa muuga kui põhukotiga.
Viis aastat tagasi korraldati I
Eesti meistrivõistlused poomivõitluses Aravetel. Siis osales rohkem kui 40 meest üle
Eesti.
Olete oodatud osalema II
Eesti meistrivõistlustel poomivõitluses ja võtke kindlasti ka oma fännklubi kaasa.
Osavõtusoovist võiksid ette
teatada 53445996 või palmistearlet@gmail.com.

Nelja Kuninga päeva leivakonkurss
Koduse leiva maitse on väärtus,
mida hindavad nii noored kui vanad

Hea perenaine või peremees!
- kui sa oskad ise kodus leiba küpsetada
- kui sa raatsid seda ka teistega jagada
- küpseta leib ja too see 25. aprillil hiljemalt
kella 10.00 Paide Keskväljakule raekoja ette telki
- kirjuta juurde oma leiva lugu või retsept.
Mis edasi saab?
- kell 10 – 11 saab leibu imetleda ja retsepte
lugeda
- kell 11.30 – 13 saab leibu maitsta ja valida
oma lemmiku

Mis on oluline parima selgitamisel?
- loomulikult maitse, kuna aga maitse üle ei
vaielda siis ka
- isuäratav välimus ja see, kuidas leib vaatamiseks on välja sätitud.
Oluline info:
- kõigile küpsetajatele kott Raismikuoja talu jahu, linnarahva kiitus ja kuningate kummardus
- parimatele kõige suurem kummardus ja kõige
paremad auhinnad
- eriauhinnad – leivavormid, teatri-, kontserdi
– ja kinopiletid jpm
Info tel. 3838621, 5223166,

e-mail: edith@paide.ee. NB! Leibu on võimalik tuua raekotta ka reedel 24. aprillil kell
9 - 15.
Head pealehakkamist! Jätku leiba!

Eelmise aasta leivakonkursile tõi kohvik Treeger
leivast valmistatud
Vallitorni!
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Paide linnavolikogu
26.03.2015 istungi
kokkuvõte
• Suunas Paide linna põhimääruse muutmise kolmandale lugemisele
• Võttis vastu Paide linna finantsjuhtimise kord
• Võttis vastu eluaseme soetamiseks võetud laenu
intressi tasumise toetamise kord
• Pikendas AS-le Eesti Keskkonnateenused segaolmejäätmete veoks antud jäätmeveo ainuõigust
• Tunnistas kehtetuks Prääma tee 1a kinnistu detailplaneeringu
• Otsustas korraldada Kaevu tn 6 kinnistu võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel
• Kinnitas Sillaotsa tn 2a kinnistu avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemuse
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu esimehele Tarmo Altile
• Valis Paide linnavolikogu esimeheks Peeter Saldre
• Valis Paide linnavolikogu aseesimeheks Janno
Lehemetsa
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele Vilina Hangele
• Valis Paide linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Kulno Kleini
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimehele Andres
Jalakule
• Valis Paide linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks Peeter Saldre
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehele Ants Hiiemaale
• Valis Paide linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Janno Lehemetsa
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehele Tarmo Altile
• Valis Paide linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks Kai Kimmeli
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehele Viktor Kasakule
• Valis Paide linnavolikogu keskkonnakomisjoni
esimeheks Margus Nurmiku
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehele Ingrid Altile
• Valis Paide linnavolikogu keskkonnakomisjoni
aseesimeheks Valeri Ivanovi
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Andres Müürseppale
• Valis Paide linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks Valeri Ivanovi
• Avaldas umbusaldust Paide linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehele Mihhail Feštšinile
• Valis Paide linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Mikk Vissaku
• Avaldas umbusaldust Paide linnapea Priit Värkile
• Valis Paide linnapeaks Siret Pihelgase

02.04.2015 istungi
kokkuvõte
• Kinnitas Paide linnavalitsuse liikmete arvuks neli
• Kinnitas linnavalitsuse liikmeteks linnapea Siret
Pihelgase, abilinnapea Ülle Leesmaa ning linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku Edith Tänavotsa ja finantsnõuniku Kaja Körti
• Kinnitas linnavolikogu eestseisuse koosseisu
• Kinnitas alatiste komisjonide moodustamise
• Kinnitas alatise eelarve- ja majanduskomisjoni
liikmed
• Kinnitas alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
liikmed
• Kinnitas alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed
• Kinnitas alatise keskkonnakomisjoni liikmed
• Nimetas esindajad ja nende asendajad Linnade
Päevale ja Eesti Linnade liidu volikogusse
• Nimetas esindajad Järvamaa omavalitsuste Liidu
Üldkoosolekule ja juhatusse
Järgmine Paide linnavolikogu istung toimub 23.
aprillil Paide raekojas. Veebiülekannet saab jälgida
linna kodulehelt paide.ee.
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Kevad saabus uue linnavalitsusega
Siret Pihelgas
Paide
linnapea

K

äesoleva Linnalehe ilmumise ajahetkel olen
Paide linnapeana töötanud
mõned nädalad.
Olen saanud võimaluse juhtida linna, mille valisin oma kodukohaks üle 12 aasta tagasi, linna,
kus kasvavad ja käivad koolis minu kaks poega, ning linna, mida
tuntakse Eestimaa südamena. Ka
minu süda tuksub selle paiga rütmis, mistõttu läheb mulle korda
selle linna käekäik ja tulevik.
Tunnustan oma eelkäijaid, Alo
Aasmat ja Priit Värki, kelle töövõime ja pühendumus Paide linna asja ajamisel on mulle eeskujuks, linn on olnud hästi hoitud.
Tahan ise sama teha.

Paide linnal on olnud seni kaks
naislinnapead - Heli Suvi ja Kersti
Sarapuu, kes mõlemad said suurepäraselt hakkama. See, et nüüdsest on Paide linnavalitsuses neli
liiget ning kõik juhtumisi naised,
on tekitanud palju elevust. Lisaks
mulle ja abilinnapea Ülle Leesmaale, kuuluvad valitsusse kaks
linnavalitsuse ametnikku - Edith
Tänavots on suurte kogemustega
tippspetsialist haridus- ja kultuurivaldkonnas, Kaja Kört aga hinnatud rahandusekspert.
Kui tihti räägitaksegi meil soolisest võrdõiguslikkusest, siis olen
seda meelt, et töötajaid tuleb valida nende oskuste ja professionaalsuse järgi, mitte teha matemaatikat. Oluline on sisu olenemata
soost. Tunnetan iga päevaga üha
enam, kui õige otsus oli linnavalitsuse liikmete arvu suurendamine. Meie ülesanne ei ole üksnes
ajada Paide linna asja, vaid vaadata pilti laiemalt arvestades kogu
Järvamaa huve ja selle tulevikku.
Enne linnapeaks saamist te-

gutsesin üle kümne aasta ärivaldkonnas ning juhtisin transpordiettevõtet. Linna ja ettevõtte
juhtimine on kaks eri asja, küll
aga peab mõlema puhul olema
valmis tegema strateegilisi otsuseid, et finantsmajanduslikult toime tulla. Tean väga hästi, millises
seisus on praegu Paide linna rahanduse seis. Minu peamisi ülesandeid linnas on seista selle eest,
et suudaksime, hoolimata kõigest, leida raha, et Euroopa struktuurifondide toel meie kodulinna
arendada. Töötame kogu linnavalitsusega selle nimel.
Loomulikult, kui ära mainida
teinegi oluline ülesanne, on vaja edasi minna riigigümnaasiumi
teemaga. Hariduse tulevik Paides
puudutab ka minu enda lapsi,
mistõttu on see teema mulle isiklikult tähtis nagu paljudele teistelegi meie seast. Ei taha mainimata jätta ka tervisekeskuse rajamist,
mille olemasolu on vajalik igaühele, ning linna heakorda.
Omavalitsustöö ei ole mul-

le siiski võõras. Veel aasta tagasi
töötasin 8 kuud Paide abilinnapeana, minu valdkondadeks olid
ehitus ja planeering, samuti sotsiaal- ja noorsootöö. Tänu sellele
kogemusele oman linna asjadest
paremat ülevaadet.
Linnapea töö kõrvalt olen siiski jõudnud märgata kevade saabumist linna. Tänavad katsume
lähiajal ära puhastada ning teemärgistused värske värviga üle
värvida. Kohe-kohe algavad jüripäevapidustused, mis sel aastal
pühendatud meie neljale kuningale, Vallimägi aga täitub tuledemängu ja raju muusikaga. Kutsun
kõiki 25. aprillil neist osa saama!
Paide Huvikeskus sättis kesklinna
ühe olulisima ülekäiguraja kõrvale välja värvilised pintslid, kutsudes nii inimesi keskuses pakutavat avastama. Samas tegid nad
midagi veel olulisemat - lihtsate
vahenditega sai linnapilt ühtäkki
palju rõõmsamaks. Soovin kõigile ilusat kevadet ja rohkelt lennukaid mõtteid!

Meile olulised asjad Paide linna
arendamisel
Peeter Saldre
Paide
linnavolikogu
esimees

P

aide linna poliitmaastikust on üle käinud uued
tuuled.
Eesti Keskerakonna ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna Paide linnavolikogu fraktsioonid on
loonud koalitsiooni, et ühiselt valitseda Paide linna kuni järgmiste
kohalike valimisteni, mis toimuvad 2017. aasta sügisel. Selle aluseks on ühiselt allkirjastatud koalitsioonileping, millelt leiame ka
meie koostööpartneri Janno Lehemetsa nime. Koalitsioonileping ei
erine oluliselt oktoobris 2015 vastu võetud lepingust, kus kolmandaks osapooleks koalitsioonis oli
peale EK ja SDE ka Reformierakonna fraktsioon. Oleme koalitsioonilepingus välja toonud olulise, mida peame võimalikuks kahe
ja poole aastaga teostada. Tänaseks
on volikogu 26.03 ja 02.04 toi-

munud istungitel valinud uued projektides. Ei ole mõtet süüdlast nisteeriumiga allkirjastatud leping,
juhid, muudetud on volikogu ala- otsida, miks on linna laenukoor- kus ministeerium tasub linnapoolse
tiste komisjonide struktuuri ning mus suur. Majanduslanguse alguses omaosaluse projektis, mis tagab võikinnitatud neljaliikmeline linna- 2009. aastal vähendas riik ajutiselt maluse lähiajal Tallinna tänavas kolvalitsus linnapea Siret Pihelgase omavalitsuste tulubaasi, mida ei ole me maja ja kinnistu renoveerimist.
Paide linna elanike jaoks on väga
tänaseni taastatud. Kui oleks riigijuhtimisel.
Palju on olnud viimastel aastatel poolne lubadus täidetud, ei peaks oluline, kuidas linna noored oma
juttu sellest, et linn on ennast lõh- me täna sellistel teemadel peatuma vaba aega veedavad. Täna on linki laenanud. Ma ei eita linna suurt ning liiguksime kiirema sammuga na eelarves raha skatepargi ehituse
tarvis ja olen kindel, et selle aaslaenukoormust, kuid olulisem on edasi linna arengus.
Paide linnal on vaja lähiaastatel ta suve eel valmib Laiale tänavale
see, mida selle rahaga on tehtud.
Enamik investeeringutest, mis on olulisi linnaelu mõjutavaid otsuseid korvpalliväljakute kõrvale kauaoo• Kinnitas
alatise
eelarvemajanduskomisjoni
liikmed
võtta. Olulisimad
on kahtle- datud sportimisvõimalus. Palju kõtehtud Paide
linnas, on
tehtud
eri- javastu
• Kinnitas
alatise sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni
mata
riigigümnaasium liikmed
ja selle asu- neteemat on andnud ka turu vajanevate Euroopa
struktuurifondide
• Kinnitas
alatise haridus- ja
kultuurikomisjoni
liikmed
kohaga
seonduv. Mitte
vähetähtsam dus. Kahtlemata tuleb korrastada
toel. Eelmisel
rahastusperioodil,
•
Kinnitas
alatise
keskkonnakomisjoni
liikmed
kus linna omaosalus oli ca 15% ei ole ka Euroopa vahendite toel kauplemine Selveri esisel alal. EriNimetas esindajad
ja nende
asendajad Linnade
Päevale ja Eesti nevaid
Linnade
liidu volikogusse
vajadusi
ja võimalusi on lintervisekeskuste
(perearstikeskuste)
projekti •maksumusest,
on oldud
•
Nimetas
esindajad
Järvamaa
omavalitsuste
Liidu
Üldkoosolekule
ja
juhatusse
pigem kaasrahastaja rollis. Oma- loomine maakonda ning selle kesk- naruumi arendamiseks ning korvahenditest oleks võimatu olnud ne roll tõenäoliselt Järvamaa Haigla rastamiseks palju, kuid see, mida
Järgminenäiteks
Paide linnavolikogu
toimub
raekojas.suudaksime
Veebiülekannet
saab
ise kohapeal
ära teha,
juures.
Siin 23.
on aprillil
oluline Paide
perearstide,
investeerida
Paide lin- istung
jälgida linna kodulehelt paide.ee.
na vee- ja kanalisatsiooniprojek- Järvamaa Haigla ja kõigi Järvamaa on linna heakord. Linna heakord
ti, Gümnaasiumi renoveerimisse, omavalitsuste koostöö. Paide turis- nõuab head silma, suuremat täheAjakeskuse Wittenstein rajamisse mielus omab kahtlemata juhtrol- lepanu, organiseeritust ning tahet.
jne. Täna on kõige olulisem pla- li SA Ajakeskus Wittenstein, kus See on heaks väljakutseks uuele linTulumaksu laekumine tegi märtsis suure hüppe
neerida tegevusi ning valmistada külastajate arv eelmisel aastal tõu- navalitsusele.
Linnakodanikel soovitan olla täette investeeringuprojekte Euroopa sis üle 20 000. Ajakeskus on hästi
Paide linnas
tegi märtsis
viimase
15 kuu strasuurimahelepanelik
hüppe ületades
oma ümbruse suhtes,
juhitud
ning omab
pikaajalist
LiiduTulumaksu
järgmisesselaekumine
rahastusperioodi,
prognoositavat summat 42 874 euro võrra.
mis peatselt algab, ja kus taotlusi teegiat laienemaks Tallinna tänava- andke teada linnavalitsuse või voliKui aasta kaks esimest kuud jäid tulumaksu laekumiselt prognoositust väiksemaks, siis märtsis
kogu liikmetele, kui näete midagi,
kus prognoositud
Järvamaa Muuseumi
erinevatesse
projektidesse
võetakse
laekus linnale
tulumaksu
428 274le,eurot
385 400 fondi
euro asemel.
midaenam.
teha paremini või on häid etparemini
eksponeerida,
et
linlastele
vastuKolme
aastanikuu
2020.
2017.
aastal
on
lõikes on linnale tulumaksu laekunud 24 473 eurot planeeritust
tepanekuid
linnaruumi
kaunimaks
pakkuda
huvitalinnalPaide
jälle võime
laenu võtta,
et se- ja linna
linnavalitsuse
finantsnõuniku
Kaja külalistele
Körti sõnul
on märtsi
laekumine
alati veebruarist
parem
vaid elamusi.
Täna
onolnud.
kultuurimi- muutmisel. Kaunist kevadet!
da kasutada
omaosalusena
olulistes
olnud, kuid
nii suurt tõusu
pole viimastel
aegadel
veel
"Tulumaksu laekumine sõltub sellest, kui palju tööandjad töötajate eest makse maksavad. Üle 42
000 euro suurune tõus on suhteliselt erakordne ning loomulikult suurepärane uudis," sõnas Kört.

Tulumaksu laekumine tegi märtsis suure hüppe
TULUMAKSU LAEKUMINE 2015

T

Prognoosita Prognoositava
ulumaksu
laekumine
va summa ja summa ja
2014.a
2015
Paide linnas tegi märtlaekumise
laekumise
laekumise
eelarve2014-2015
laekumine,
vahe kuu
vahe aasta
sis viimase 15 kuu suurima
% kuude
2014
2015
võrdlus prognoos kohta
% eelarvest
algusest
lõikes
hüppe ületades prognoosi425 716 436 865
8,99%
jaanuar
442 333
11 149
-5 468
-5 468
9,10%
tavat summat 42 874 euro
343
657
344
137
7,08%
veebruar
357
071
480
-12
934
-18
401
7,35%
võrra.
370
922
428
274
8,81%
märts
385
400
57
352
42
874
24
473
7,93%
Kui aasta kaks esimest kuud jäid
399
889
0,00%
aprill
415
498
-399
889
8,55%
tulumaksu laekumiselt prognoosiAllikas:
Paide
linnavalitsus
tust väiksemaks, siis märtsis laekus
linnale tulumaksu 428 274 eurot
prognoositud 385 400 euro ase- planeeritust enam.
olnud, kuid nii suurt tõusu pole jate eest makse maksavad. Üle 42
000 euro suurune tõus on suhtemel.
Paide linnavalitsuse finantsnõu- viimastel aegadel veel olnud.
Kolme kuu lõikes on linnale tu- niku Kaja Körti sõnul on märtsi
“Tulumaksu laekumine sõltub liselt erakordne ning loomulikult
lumaksu laekunud 24 473 eurot laekumine alati veebruarist parem sellest, kui palju tööandjad tööta- suurepärane uudis,” sõnas Kört.
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Saame tuttavaks Paide abilinnapea Ülle Leesmaa
Ü

lle Leesmaa (43) on kindlasti tuntud inimene Türi, Imavere ja Väätsa kandi inimestele. Et ka
Paide linnalehe lugejad Paide abilinnapeaga rohkem tuttavaks saaksid, anname talle sõna!
Ülle Leesmaa:
Olen sündinud ja kasvanud Türi vallas,
kus ma elan ka täna. Mul on magistrikraad
sotsiaaltöö valdkonnas. Olen töötanud Järvamaa pensioniametis lastetoetuste inspektorina, pärast ülikooli lõpetamist sain tööle
Järva maavalitsusse toetuste peaspetsialisti ametikohale. Tegin väga tihedat koostööd omavalitsustega, nii vallavanemate
kui ka volikogu juhtidega. Hiljem sai minust maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja, kellena töötasin ligi 10
aastat. See oli väga huvitav aeg. Esimesena
Eestis viisime läbi hoolekandeasutuste reformi. Saime investeeringuteks riigilt raha
ning tänu sellele on meil täna Paides Tallinna tänaval lasteabikeskus, tegime korda
ka Koeru hooldekeskuse ning sulgesime
erihooldekodu Eiveres. Maavalitsuses tehtud töö eest pälvisin 2005. aastal Järvamaa
teenetemedali.
Kuni Paide abilinnapeaks saamiseni juh-

tisin seitse aastat MTÜ-d Lõuna-Järvamaa
Koostöökogu ning koordineerisin LEADER programmi projektide elluviimist
maaelu arendamise eesmärgil Türi, Väätsa
ja Imavere piirkonnas. Selle aja suurimaks
saavutuseks pean ma suurepärase koostöövõrgustiku loomist, ühe programmperioodi väga edukat läbiviimist ning Järvamaa
avatud talude päevade korraldamist kolmel aastal, millest käesolevaks aastaks on
välja kasvanud üle-eestiline Avatud talude
päev.
Olen olnud lasteaias hoolekogu esimees, Türi põhikooli hoolekogu liige
ja Türi valla sotsiaalkomisjoni liige. Mul
on kaks last - 10- ja 13-aastane.
Kaalusin väga pikalt, kas Paide abilinnapea koht vastu võtta või mitte. Otsus ei
tulnud mulle kergelt. Ühest küljest armastan tööd, mida olen seitse aastat tänaseks
teinud, teisest küljest näen ma uusi väljakutseid, sest Koostöökogus hakkab üks
ring täis saama- üks rahastusperiood on
lõppenud ning uus algamas.
Olen meeskonnatöötaja ning hindan
kõrgelt koostegemist ja koostööd. Pean
abilinnapea töös kõige olulisemaks linnaelanike soovide elluviimist ning volikogu

Neli kuud linnavolinikuna
Aare Kalvik
Paide
linnavolikogu
liige
Ettevõtja

O

len Paide linnavolikogu liige olnud alates eelmise aasta detsembrist. Selle aja jooksul on mul
tekkinud erinevaid seisukohti mitmel linna puudutaval teemal, mida
tahan lugejatega jagada.
Volinikuks olemine on olnud mulle silmi avardav kogemus ning hea väljakutse.
Olen teinud mitmeid tähelepanekuid.
Olen seda meelt, et pole oluline, milline erakond või võimuliit Paide linna
juhib, volikogus vastu võetud otsuseid
peaks ellu viima ka pärast võimu vahetumist. Me kõik teenime linnarahvast, olgu
võimul kes tahes.
Mulle on muret teinud näiteks Risti-

ku tänava kõnnitee äärekivide kõrged
servad, mis on kergliiklejatele samavõrra ohtlikud kui ka ebamugavad. Samuti tunnen muret Raudtee tänava viletsa
olukorra üle. Loodan, et saame need murekohad lähiajal lahendatud, kuigi teema
on olnud üleval juba kaua.
Kuigi kevadel pole sellest ehk paslik
rääkida, aga muret on teinud ka teede
talihooldus. Kuidas olukorda parandada? Et linna keskkonnanõunikul Tiina
Kivilal on suur töökoormus, selles ma ei
kahtle. Pakun välja näiteks võimaluse jagada linn mõtteliselt osadeks ning valida neile vanemad. Olgu selleks inimeseks
siis mõni korteriühistu juhataja või kas
või keegi poliitik, kes hoiab “oma territooriumil” silma peal ning tegutseb operatiivselt vastavalt ilmastikutingimustele
ning suhtleb linnavalitsusega.
Ka turu üle olen mõelnud. Arvan, et
selles osas peaksime uuesti mõtlema, kuhu ja kuidas see rajada. Oman sellest ka
isiklikku nägemust, mida siinkohal lah-

Paide linnavalitsus sai neljaliikmeline. Alates
vasakult: Edith Tänavots, Kaja Kört, Siret Pihelgas
ja Ülle Leesmaa. Foto: Maarit Nõmm
poolt antud ülesannete järgimist. Paide
linn on maakonnakeskus, samas ka Eestimaa süda. Paide linnal on väärikas ja pikk
ajalugu ning OMA lugu, mida turistidele
müüa. Paide linnal on oma vanalinn! Abilinnapeana pean väga oluliseks olemasolevate traditsioonide jätkamist ning uute ja
põnevate ideede genereerimist. Soovin, et
Paide linn oleks mõnus, turvaline ja kõiki kaasaegseid võimalusi pakkuv kodu oma
elanikele ja palju põnevust pakkuv sihtpunkt meie külalistele!

ti rääkida ei söanda. Kes tahab lähemalt
teada, võtke minuga ühendust! Olen väga huvitatud sellest, mida linnarahvas turust arvab.
Üht asja tahan volinikuna ja linnakodanikuna siinkohal kindlasti kiita - see
on Arvamusfestival. Soovin, et me oleksime selleks sündmuseks korralikult ette
valmistunud, valmis külalisi vastu võtma
ning et meie teeninduskultuur oleks tasemel. Peame seda festivali tugevasti toetama, et see ka tulevikus Paides toimuks.
Miks kõike seda kirjutan? Ei taha kedagi kritiseerida, minu soov on teha asju
paremaks ning juhtida tähelepanu kohtadele, mis minu meelest vajaksid suuremat sekkumist. Paide on meie linn ning
loodan, et igasugused kaasarääkimised ja
arvamuse avaldamised (mis on kooskõlas
ka Arvamusfestivali mõttega) on teretulnud!
Minuga saab kohtuda tööpäeviti kella
8.00-17.00 Paides Pärnu 55, tel.52 22 446,
e-post elsan14@gmail.com.

Aprill Paide Eakate Päevakeskuses
M

aakonna parimad lihapirukad!
Sellise tunnustuse said Milvi Alevi
õpetuse järgi valminud lihapirukad, tainast
veeretasid ka Noortekeskuse väiksed noormehed. Ülestõusmispühade ettevalmistuseks ühinesid meiega jälle noortekeskuse
lapsed. Memmede juhendamisel värviti
mune ja vesteti pühadejutte.
Õmblusringi juhendaja Juta Maruse käe
all sai iga osaleja vastavalt soovile endale
garderoobitäiendust. Nii valmisid suvekleidid, kostüümid ja pidulikud tualetid.
Tegevusjuhendaja Evelin Kori näpunäidete järgi said ühes käsitöötunnis puidust
riidepuud salvrätitehnikas dekoreeritud,
tema eestvedamisel on päevakeskuse külastajad agaralt muutnud ruumide väljanägemist.
Naljakuule kohaselt sai ühel päeval kohvilaua ääres alguse anektootide vestmine,
mis läks üle lõbusate juhtumite jutustamiseks elust enesest.

Seekordsel sünnipäevapeol oli juubilariks alati elurõõmus ja aktiivne Leida Tolberg, keda austasid meie linnapea Siret
Pihelgas, abilinnapea Ülle Leesmaa ja Sotsiaaltöökeskuse juhataja Heiki Rosin.
Loengute tsüklis saadi õppust Eesti Punase Risti Seltsi lektorilt teemal „Esma-

abi traumade korral“.
Koostöös
Puuetega
Inimeste Kojaga toimus loeng „Krooniline valu“. Tulemas on
vaegkuuljate päev, mil
mõõdetakse kuulmist,
tehakse ka individuaalsed kõrvatestid.
Jätkuvad mälutreeningud Anu Jonuksi
juhendamisel, ootame
külla Metsamoori (Irje
Karjus) ning kuu lõpus
külastavad meie tegevusjuhendajad Haabersti Eakate Päevakeskust Tallinnas.
Jälgige meie tegemisi Facebookis ja Paide
Sotsiaaltöökeskuse kodulehel! Kiiret infot
saate tel. 53404750.
Foto: eakate päevakeskus
Maimu Lomp

Skatepark tuleb!
Paide linna skateparki hakkab ehitama Pär-

nu ettevõte OÜ OnWheels, mis võitis selleks
korraldatud ehitushanke konkursi. Sama
ettevõte ehitas rambid näiteks ka Pärnusse,
Kilingi-Nõmmele ja Paikusele.
Linna eelarvesse on planeeritud skatepargi ehituseks
ligi 25 000 eurot. Park rajatakse Lai 33 hoone noortekeskuse poolsele platsile. Esialgsete plaanide kohaselt
peaks see valmima suvevaheajaks.

Paide linn asub toetama
noorte perede kodu
soetamist
Paide linnavolikogu võttis ühehäälselt vas-

tu otsuse toetada noorte inimeste eluasemelaenu intressikulude tasumist.
Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel
Paide linnas elavale kuni 40-aastasele isikule eluaseme soetamiseks (ostmine, rajamine) alates 2015. aastast võetud laenu intressi tasumise toetuseks.
Paide linn toetab eluaseme soetamist Paidesse,
makstes toetuse taotlejale tagasi osa makstud laenuintressist peale intressi tasumist laenuandjale. Laenuintressi toetus on võrdne (2%) kaheprotsendilise
laenuintressiga tasumata laenuosalt, kuni 500 eurot
aastas. Taotlemise info: paide.ee.
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Sookure lasteaia
olümpiamängud
S

ookure lasteaialised tähistasid kevade saabumist traditsioonilise kevadpeoga, sedakorda korraldati
olümpiamängud.
Et tegemist oli sporditeemalise showetendusega, oli publik kutsutud E-Piim spordihalli.
Hea oli, sest rahvast oli tohutult palju. Ilmselt on kuuldus lasteaia iga-aastasest supersündmusest jõudnud juba ka nendeni, kellel
lasteaiaga ehk otsest sidet polegi. Hästi tehtud, Sookure lasteaed! Fotod: Ants Leppoja
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PAIde Lasteaias on kogu aeg midagi
põnevat teoksil
M

ärtsikuu oli lasteaias traditsiooniliselt teatrikuu,
mil räägitakse rohkem muinasjutte ja
proovitakse ka ise etendustes erinevaid rolle täita.
Teatrinädalal kutsusid kõikide rühmade lapsed sõbrad saali ja esitati õpitud näidendeid.
Lisaks näitleja ameti tutvustamisele said lapsed ametite nädal rohkem teada veel paljudest
elukutsetest. Lasteaias käisid külas mitmete
erialade esindajad nagu näiteks lilleseadja, politsei, kirjanik ja mitmed teised oma töödest
rääkimas, aga samuti käisid lapsed ise õppekäikudel erinevate ametitega tutvumas. Nädalast
kokkuvõtet tehes jõudsid lapsed ühisele arvamusele, et kõik ametid on vajalikud ja selleks
peab palju õppima, et oma tööd hästi teha.
Aprillis toimub meil traditsiooniline tervisenädal,
mil toimuvad mõlemas majas liikumispeod. Ühiselt laste ja lastevanematega läheme matkale „Ter-

Maikuus ootame koosolekutele ja lasteaiaga tutvuma sügisel 2015 alustavate uute rühmade. Foto: erakogu
veks ja kauniks liikudes” kolmapäeval 22. aprillil.
Mõlemas majas antakse start kell 17.00 ja kella umbes 17.30 jõuame Noortekeskuse juurde staadionile, kus algavad tervislikud liikumismängud.
1,5-, 2- ja 3-aastaste laste lapsevanemaid:

11. mail kell 16.00 Kullapai saali (Kastani tn 6)
12. mail kell 16.00 Lillepai saali (Tallinna tn 49)
Sirje Kroonsaare, PAIde Lasteaia õppealajuhataja

Järvamaa Võrkpalliklubi debüüthooajal viies!

J

ärvamaa Võrkpalliklubi debüüthooaeg Eesti meistrivõistlustel lõppes viienda kohaga.
Meeskond ise jäi tulemusega väga rahule kirjutades suhtlusvõrgustikus järgmised read: “Debüüthooajal Eesti meistrivõistlustel 5. koht. Pole paha! Meie fännid
ja kaasaelajad on aga kindlalt liiga parimad. Pole kahtlust! See oli võimas, mis õhkkonna te täna tekitasite. Aitäh teile! :)
Otsustavas mängus alistas Järvamaa VK saali kogunenud täismaja publiku ees Rakvere Võrkpalliklubi 3:1 (18, -25, 25, 20) ja võitis Eesti meistriliigas
viienda koha. Sarnaselt eelmise mänguga pakkusid Järvamaa ja Rakvere haarava vastasseisu, kus otsustavaks sai meistriliigas debüüthooaja teinud Kesk-Eesti
meeskonna võimas spurt neljandas geimis. Kaotusseisult 3:9 võttis meeskond
kümme punkti järjest ja haaras lõplikult initsiatiivi. Debüüthooaja võttis peatreener Villi Vantsi kokku järgnevalt: „Olgem ausad, viies koht oli tänavu maksimum, mis meil võtta oli. Olen õnnelik, et sellega hakkama saime!”
Allikas: volley.ee

Foto: Gertrud Alatare

Muuseumiöö ja õllepudelite näitus Järvamaa Muuseumis

Järvamaa muuseum kutsub kõiki Muuseumiööle, mis sel aastal toimub 16. mail kl 18-23. Teemaks
on “Öös on muusikat”. Programmijuhi Tarmo Hintsi sõnul on muuseumi õuele esinema oodata Teet
Tihvani Bigbandi ning Paide muusikakooli õpilasi. “Võib-olla tuleb ka ühiskõnd linna vahel,” lausus
Hints. Ta lisas, et pärast Muuseumiööd on tulekul ka uus näitus, mis sedakorda tutvustab õllepudeleid. “Õllenäitus jääb tõenäoliselt üles kogu
suveks, näha saab kümneid ja kümneid, kui mitte sadu pudeleid,” tutvustas Hints. Jälgige reklaami!

Paide Meeskoor tänab südamest kõiki, kes aitasid korraldada meie 40. sünnipäevale pühendatud kontsertetendust Kogu tõde neljast kuningast” 11. aprillil Paide Kultuurikeskuse suurel laval, samuti kõiki sõpru, külalisi ja lauljaid! Peale Paide Meeskoori ja Paide
Gümnaasiumi poistekoori esinesid lavastuses veel Rakke naiskoor, Lähte naiskoor, Paide naiskoor ja meeskoor Sakala. Meeleolukas
õhtu jätkus pidulauas ja tantsides hiliste tundideni. Kõik kuningad tunnevad end siiski tervetena! Foto: Merle Rüütel
Paide Meeskoor

KOHVIK KOOREJAAM AMBLAS
TIIA JAAGUMANN

8. mai - Euroopa päev Paide Avatud Noortekeskuses
Kl 16.00 töötuba „Dreamzoo“, mida juhendavad Hispaaniast pärit Carmen ja Ungarist päris Kristof, kes õpetavad meisterdama unenäopüüdjaid ja pärliloomi. Eelregistreerimine tel 56644772,
kohtade arv on piiratud.
Kl 18.00 esineb Svjata Vatra solist Ruslan Trochynsky koos tütardega teemal „Ukraina muusika läbi mitme põlvkonna“.
Neile on Ruslan laulnud ukrainakeelseid laule, vanaema vene- ja ema eestikeelseid. Nad jagavad kuulajatega oma lauluvaramut ning jutustavad, kuidas ja kust need nendeni on jõudnud ning kui tähtis on eri põlvkondade vahel laule jagada.
Kl 19.30 rahvusvaheline noortevahetus kõigile, kus osalevad vabatahtlikud Sloveeniast, Saksamaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Austriast, Ungarist. Oodatud on kõik Järvamaa noored ja lapsevanemad (palun kaasa võtta natukene oma kodumaad iseloomustavat toitu). Pakutakse erinevate rahvuste toite, tutvutakse erinevate riikide muusika ja mängudega. Noored,
kes tunnevad huvi Euroopa vabatahtliku teenistuse vastu, saavad infot küsida Eestis viibivate vabatahtlike käest. Tule ja saa
osa vahvast kultuuride õhtust!
Kõik on tasuta!
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Uute õpilaste vastuvõtt Paide Muusikakooli
Ootame õppima muusikahu- KONSULTATSIOON
27. mai kell 16.00 – 18.00
vilisi lapsi 2015/2016 õ/a!
Koolis saab õppida järgmisi
erialasid:
• Akordion
• Klaver
• Puhkpill (flööt, klarnet,
trompet, tromboon, tuuba,
saksofon, metsasarv)
• Viiul
• Löökpill
• Kirikuorel
• Kitarr
• Rahvamuusika (lõõts, kannel)

UUTE ÕPILASTE
VASTUVÕTT
02. juuni kell 15.00 – 18.00
2015/2016 õ/a. ootame lapsi
Paide Muusikakooli eelkooli.
Eelkooli eesmärk on arendada
laste muusikalisi võimeid, lauluoskust ja loovust. Eelkooli
on soovitav astuda 5-7 aasta
vanuselt, soovi korral hiljem.
Eelkooli õppetasuks on 13 eurot kuus.

30. aprillil kell 17.00

muusikakooli saalis
KEVADKONTSERT
Esinevad muusikakooli õpilased, õpetajad, ansamblid ja väike orkester.
Kontsert on tasuta!

Paide Linnaleht
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31.mai Paides – Eestimaa südames
IV koguperepäev
„Laps vajab perekonda “
Kutsume üles annetama lasteraamatuid!
Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu perekonna tähtsusele lapse
elus, samuti lastele, kellel puudub perekond. Sellel päeval tulevad
Paidesse paljud perekonnad, aga ka asenduskodude lapsed ja kasuperedes kasvavad lapsed üle terve Eestimaa. Loomulikult on oodatud koos lustima kõik teisedki lapsed. Kõik on tasuta!
Hea kodanik! ehk on ka Sinu raamaturiiulis tolmumas mõni lasteraamat, mis juba ammu uut
väikest lugejat ootab tee üks heategu ja too see meie raamatulaadale, aitame ta koos uuele elule tänutäheks lubame uue väikese lugeja sooja naeratust ja säravaid silmi
Too või saada oma raamatud Paide linnavalitsusse aadressil Pärnu tn 3 või samal päeval Paide Vallimäele. Info: 3838621; 5223166 Edith Tänavots, e-mail: edith@paide.ee.
Põnev päev toimub koostöös MTÜ „Igale Lapsele Pere“, Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna, Lapse Huvikaitse Koja võrgustiku, TNT Express Worldwide Eesti AS ja
Kaitseliidu Järva maleva tegusate inimestega. Kaasa löövad paljud Paide linna MTÜ’d, asutused ja
vabatahtlikud.

Fuajees:
Saara kirjastuse käsitööraamatute näitus
Lasteosakonnas:
kunstnik ja kirjanik Edgar Valteri 85. sünniaastapäevale
pühendatud fotonäitus “Kuidas õppida vaatama?”
“Hea lasteraamat 2014”
1. korruse laenutusosakonnas:
“60ndad moes ja muusikas”

“Neiu, ma tegin teid surematuks!” (Tabamata Vilde - näitus pühendatud Eduard Vilde 150. sünniaastapäevaks)
3. korrusel:
Eesti riiklikud teenetemärgid
Kohtumised kirjanikega:
Reedel, 24. aprillil kell 17.30 Vahur ja Liina Kersna
Teisipäeval, 19. mail kell 15.30 Valdur Mikita

Paide Gümnaasiumi 4A klassi võit
kirjandusmängus
M

LC Paide Bastioni selle aasta heategevusprogramm kutsus häid inimesi ja ettevõtjad üles üheskoos võimaldada Paide linna ja valla vähekindlustatud ja
toimetulekuraskustega perede lastel sõita Võsule suvelaagrisse. Laager toimub
Männisalu puhkekeskuses juuli alguses. Laagri läbiviimise eest kannavad hoolt
Paide Sotsiaaltöökeskuse töötajad. Täname väga rahalise annetuse tegijaid ja
toetajaid, Paide Rock-i ja Järvamaa messi külastajaid, heategevuskontserdi esinejaid ja kontserdikülastajaid! Tänu teile saab laste suvi olema huvitavam!

Paide Viking Window
korvpallimeeskonna
hooaja kokkuvõte
P

aide Viking Window korvpallimeeskond
lõi tänavusel 2014/2015 hooajal kaasa Eesti MV II liigas ja kohalikel Järvamaa
korvpallimeistrivõistlustel.
Kahe liiga peale teeniti 35 mängust koguni 32 võitu. Järvamaa meistrivõistlusel tõugati troonilt suur
rivaal Ambla korvpallimeeskond, pärast 9-aastast vaheaega riputati Järvamaa korvpalliliiga kuldmedalid taas kord kaela Paide esindusmeeskonnale. Eesti MV II liigas jõuti nelja meeskonna osalusel mängitavale
Final Four turniirile. Asjale lisab mõru mekki see, et hooaja kolmest kaotusest
kaks saadi just Paides toimunud finaalturniiril, mille tõttu tuli võistkonnal leppida II liigas valusa 4. kohaga. Eesti MV II liigas kuulus meeskond D-alagruppi
koos Rapla, Haapsalu, Pärnu ja kahe Saaremaa meeskonnaga.
Meeskonna 2014/2015 hooaja koosseis: Tõnis Tõnström, Märt Rohlin, Gert
Vatsel, Rauno Nurklik, Kaspar Rätsep, Raido Ringmets, Siim Kams, Marko Mets,
Mirko Oja, Priit Aavik, Kristjan Sardis, Martin Kasemetsa, Gerhard-Markus
Trumm ja Indrek Martoja, Viljar Pennert. Treener: Janno Viilup.

ärtsis korraldas Järvamaa
Keskraamatukogu maakonna 3.-4. klassidele kirjandusmängu, et mõõtu võtta loetud
krimiraamatute tundmises.
Etteantud nimekirjas oli koguni 21
raamatut. Meie koolist osales üks võistkond 4A klassist ja kaks võistkonda 4B
klassist. Neli esimest vooru olid lihtsamad ja viimane, viies eriti krõbedate
pähklite voor. Võistlusest väljus võitjana Paide Gümnaasiumi 4A klassi võistkond. Võistkonda kuulusid Lisette
Haug, Lene Sepandi ja Kaspar Valdmann. Palju õnne! Foto: PG
Siiri Sitska
võitjate juhendaja

Osalemine olümpiaadil on kasulik
Eliis Härma
Paide
Ühisgümnaasiumi
12. b klassi õpilane

V

eebruarikuu lõpus sain
oma kirjakasti avades
meeldiva üllatuse osaliseks –
piirkonnavooru tulemuste põhjal olin kutsutud vabariiklikule
ühiskonnaõpetuse olümpiaadile.
Tulemus oli minu jaoks ettenägematu, sest üle-eestilisest piirkonnavoorust võttis osa ligi 500 gümnasisti ning 34 parima sekka jõudmine
näis lausa utoopilisena. Vabariiklikus
voorus osalemine eeldas loomulikult

tõsisemat vaimset pingutust ning
suuremahuliste materjalide läbitöötamist, sest õppimiseks oli ette antud
vaid neli küllaltki laiahaardelist teemat, sealhulgas näiteks Euroopa Liit
ja rahvastiku sotsiaalne struktuur.
Tartus toimunud olümpiaad osutus
parajalt keerukaks, kuid mitte lahendamatuks. Töö hõlmas nii silmaringiküsimusi kui ka analüüsi- ja loogilise mõtlemise oskust. Etteantud
teemad olid väga mahukad. Olümpiaadiks valmistumise käigus oli raske teha valikut, millele keskenduda
Kokkuvõtet tehes rääkisid komisjoni liikmed, et rasked küsimused oligi taotluslik eesmärk. Keskendudes
tänavustele Riigikogu valimistele jäi
tähelepanu pööramata varasematele Riigikogu koosseisudele, näiteks
missuguse parteina eksisteerisid hiljem Sõltumatud Kuningriiklased.

Kuulasime ka Rein Toomla juhendamisel Tartu Ülikooli Riigiteaduste
Instituudis loenguid valimiskompassi tegemise protsessist ning rahvusvahelistest suhetest. Enne tulemuste
selgitamist kuulasime, mida rääkis
Marko Mihkelson olukorrast Ukrainas. Lahkusin olümpiaadilt 14.
kohaga, mida võib väikseid vahesid
arvesse võttes pidada üsnagi heaks
tulemuseks. Vabariiklikule olümpiaadile jõudmine tähendab juba
pool võitu, sest õppimine lisaks tavalisele õppetööle ei jookse kunagi
külge mööda alla, vastupidi – oluline
on eelkõige enesearendamine. Õppeprotsessi käigus omandatud teadmised ei tule kasuks ainuüksi olümpiaadil, vaid ka edaspidises elus, mistõttu
pean olümpiaadidel osalemist äärmiselt oluliseks kogemuseks enese
proovilepanekul
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Käbi ei kuku kännust
kaugele
Paide

Ühisgümnaasium koostöös
Eesti Lugemisühinguga korraldab
üleriigilist väikeste kodu-uurijate
võistlust 3.-6. klasside õpilastele.
Sel kevadel olid võistluse korraldajad,
õpetajad Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe juba viiendat korda võistlustööde
ümbrikke avades elevil - töid laekus üle saja.
Uurimisteema “Käbi ei kuku kännust kaugele” paelus noori autoreid muu hulgas Jürist, Raplast, Kuressaarest, Viljandist, Aegviidust, Paidest, Tapalt, Piritalt, Võrust ja
Põltsamaalt. Töid loevad ja retsenseerivad
Eesti Lugemisühingu liikmed ning eelnevatel aastatel kiituskirjaga tunnustatud tööde
juhendajad. Septembrikuus kutsutakse kõik
uurimuste koostajad Paidesse tänupäevale.
Korraldajate nimel Tiina Kivimäe

Paide
Ühisgümnaasiumi
“Aasta Gaala 2015”
ootab kandidaate!
J

uba neljandat aastat toimub Paide
Ühisgümnaasiumis “Aasta gaala”,
kus tunnustatakse huvitegevuse
valdkonnas tublisid ja tegusaid noori.
Kui esimestel kordadel jäi kandidaatide
ülesseadmine ainult oma koolipere õlgadele, siis eelmisest aastast alates kaasasime
tublide noorte leidmiseks ka väljapool kooli tegutsevaid noorte organisatsioone, erinevaid huviringe ja heategevuslikke kollektiive
ning ka eraisikuid (sõbrad, tuttavad, vanemad). Tulem oli positiivne ning avas meie
silmad mitmete noorte puhul. Loodame ka
sel aastal heale koostööle, et tublid noored
ei jääks märkamata ning tehtavad teod saaks
tunnustust. Selleks ootame lugusid noorte
kohta, kes oma tegevusega on puudutanud
kasvõi ühte inimest, kuid vääriks siiski esiletõstmist ja tunnustamist, rääkimata nendest, kes pidevalt oma suure südame, pühendumise ja aktiivsusega rikastavad meie
iga päeva.
Mõelge veidi ja kindlasti on teie kõrval
neid noori, kellest kirjutada üks südamlik
lugu.
Toredaid lugusid ootame hiljemalt 4.
maiks e-posti aadressile kuusik.marika@
gmail.com, märksõnaga”Aasta gaala 2015”.
Tänuüritus toimub 14. mail Paide
Ühisgümnaasiumi aulas!

Paide
Gümnaasiumi
õpilased on tublid
pranglijad
9. aprillil toimus Paide Gümnaasiu-

mi arvutiklassis Järvamaa pranglimise meistrivõistluste finaal. Meie
koolist osales kokku 24 õpilast 1.6. klassist. Võistluse tulemused olid
head ning esimesed viis kohta jagunesid järgmiselt:
SIRGUJAD (1.-3. klass) - I koht Simon
Usar, III koht Egert Suits, 4. koht Kirke
Pärn, 5. koht Mikk Vaarmari. Eriti tahaks
ära märkida Steven Isak Tambla’t, kes oli ainus 1. klassi võistleja ning mahtus 20 parema hulka.
OSKAJAD (4.-6. klass) - III koht Mairot
Jaas, 4. koht Cevin Liivat, 5. koht Martin
Leotoots.
Dina Ressaar
Infojuht
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Käsitöö ja kodunduse tund pole mõeldud
ainult tüdrukutele
Kristi Teder
Paide
Ühisgümnaasiumi
käsitöö ja kodunduse
õpetaja

K

äsitöö ja kodunduse õppeaine on
viimasel ajal tekitanud palju segadust ja kõneainet nii lastevanemate kui
ka ajakirjanike seas.
Tundub, et arutletakse kodunduse poole üle
õppeaines ning unustatakse, et meie õppekavas
on samaaegselt ka käsitöö. Eestimaal on käsitöö
osas õppekavas veidi veel ruumi esivanemate
kultuuritavade tutvustamisele, selle hoidmisele ja edasikandmisele. Oleme selle üle rõõmsad
ja loodame, et meie rahvakunsti traditsioonid
kantakse põlvest põlve edasi nii laulus, tantsus
kui käelises tegevuses.
Mida mõistame sõna „kodundus“ all?

Kodundus ei ole ainult toiduvalmistamine.
Toon väikese väljavõtte põhikooli ainekavast:
„Kodundusõppes omandatakse igapäevaeluga
toimetuleku teadmisi ja oskusi. Lisaks õpitakse
tervisliku toitumise põhitõdesid ning tasakaalustatud menüü koostamist. Õppetöös arendatakse majandamisoskust, hinnatakse keskkonnasäästlikku ning oma õigusi ja kohustusi
teadvat tarbijat. Õpitakse tegema koduseid majapidamistöid ja nägema iga pereliikme osalemise vajalikkust. Kodundustunnis toimub õpe
meeskonnatööna. See loob sobivad võimalused
arendada sotsiaalseid oskusi: heatahtlikku ja arvestavat suhtumist kaaslastesse.“
Mis siis selle kodundusega lahti on?
Eestis käib arutelu poiste ja tüdrukute soorollide üle ning osa lapsevanemaid on arvamusel, et poistele ei anta koolides võimalust kodundust ja käsitööd õppida. Tegevõpetajana
arvan, et poistele ei ole tehtud liiga. Meie ainekavas on kõikidele õpilastele antud võrdsed võimalused valida talle sobiv õpperühm. Poisid ei
suuda oma valikut õigel ajal teha ja sageli võib
probleemiks olla ka see, et nad ei soovi osaleda

käsitöötunnis, vaid teeksid meelsasti vaid süüa.
Tegelikult puuduvad põhjalikud küsitlused,
mille alusel saaks soovijate kohta teha järeldusi.
Koolil on kõigi nõuete kohaselt sisustatud õppeköök ja käsitöökabinet, seega on loodud võimalused, et igati kaasaegsel moel toitu valmistada, õmmelda, tikkida, ka arvuti teel, samuti
kududa, ka kangastelgedel, heegeldada ning teha korrastustöid.
Nii näiteks valis üks 6. klassi noormees käsitöö ja kodunduse õppeaine ning lõpetas 9. klassi edukalt. Ise ta arvab, et see oli parim valik.
On ju teada-tuntud tõde see, et parimad rätsepad ja kokad on mehed. Lisaks sellele, et noormehed võivad täies mahus valida käsitöö ja kodunduse õppekava, toimuvad igal aastal poiste
ja tüdrukute õpperühmade vahetused: neiud
tutvuvad töökojas nii-öelda meeste töödega ja
noormehed õpivad elektriliste majapidamisriistade ja köögitehnikaga ümberkäimist, õmblevad ja kokkavad.
Sageli kuuleb õpilaste suust tunni lõpuks arvamusi, et miks küll see tund nii ruttu otsa saab
ja kahju, et neid tunde nii vähe on.
Foto: Järvamaa Infoportaal

Meedia Meistriklass pürib Euroopa parimaks!

P

aide Gümnaasiumi klassiõpetajad
Siiri Sitska ja Ivi Kukk mõtlesid möödunud aasta kevadel õppetöö elavdamiseks ja mitmekesistamiseks välja õpistsenaariumi MEEDIA MEISTRIKLASS.
Appi paluti kodulinna meediaspetsialistid.
Koostööpartnerid olid Järva Teataja ja peatoimetaja Merili Nikkolo, ERR ja korrespondent
Olev Kenk, KUMA raadio ja raadiodirektor
Mati Palmet, Paide Huvikeskus ning piltnikud
Merle Rüütel ja Merle Juhanson.
Õpilastel valmisid päris teleklipp, raadiointervjuu, toimusid reaalsed kohtumised intervjuudeks

tähtsate kodulinna juhtidega ja fotoreportaaž
Paide linnast. Projekt oli vahva! Selle aasta alguses
võistles MEEDIA MEISTRIKLASS 22 omataolise stsenaariumiga Miksikese keskkonnas Eesti õpistsenaariumite võistlusel ja saavutas esikoha. Nüüd jätkub võistlus rahvusvahelises voorus,
kus otsustavaks saab kogutud Facebooki häälte arv. Kõik huvilised võivad projektiga tutvuda
Facebooki lehel MEEDIA MEISTRIKLASS ja
kui nähtu meeldib, anda toetushääl aadressil, mis
on seal lehel ära toodud.
Hääletamine on suhteliselt raske, seepärast
väike abipakett:

Ansomardi-nimeline
uurimustööde konkurss
A

nsomardi-nimelisel uurimistööde konkursil osales 9-st Järvamaa
koolist kokku 71 õpilast. Paide Gümnaasiumi I kooliastmes saavutas III koha Aleks Lember – “Minu vanaema kooliaeg”, juhendaja
Tiia Sagar.
IV kooliastmes saavutas I koha Dianne Aalde – “Mälestusi mu vanaema koolipõlvest”, juhendaja Ülle Rohtma
Äramärgitud tööde hulka kuulusid “Tuledes näärivana”, Kirke Pärn juh. Krista
Rikk;
“Kolm õde”, Tuule Eliise Riispap juh. Kairit Wirth; “Mälestus”, Karl Vilpuu juh.
Kairit Wirth; “Apelsin”, Grete Nugis juh. Kairit Wirth.

Parimate praktikate
päev Tartus
176

õpetajat, koolijuhti ja haridushuvilist vahetasid aprillis kogemusi, kuidas uuenduslike lahenduste kaudu tõsta õpilaste huvi õppimise vastu.
Teist korda toimunud Huvitava Kooli parimate praktikate päeval oli esindatud
üle 70 kooli.
Töötubasid viis teiste koolide seas läbi ka Paide Gümnaasium. Meie õpetajad
Lorina Kukk, Elbe Metsatalu, Silva Jürisoo, Merike Einma ja Kersti Kertsmik tutvustasid loodusainete ja matemaatika lõimumisprojekti LooMa, mille eesmärk oli
arendada õpetajate meeskonnatööoskusi, töötada välja erinevaid ainetevahelist integratsiooni arvestavaid õppematerjale ning luua võimalused aktiivõppe meetodite paremaks kasutamiseks. Tagasiside töötoast on positiivne. Õpetaja Tiina Pilvar
Sillamäe Eesti Põhikoolist kirjutas: „Olete kõik väga vastupidavad ja tublid olnud
ning suurepärase tööga hakkama saanud. Jõudu edaspidiseks ja olen huvitatud
nendest õppematerjalidest, mida te valmistasite!“
Kersti Kertsmik
Paide Gümnaasiumi õppealajuhataja

1. Mine konkursi lehele ja leia vasakult ülevalt lause: View & Vote for the best Learning
Scenario
2. Sellel klikkides tekib paremale kollase kasti
sisse palve logida sisse FB kaudu. Klikka sellele
ja nõustu tingimustega!
3. Alles nüüd tekib õpistsenaariumite juurde hääletuskastike. Otsi üles Eesti võistlustöö,
vajuta ja näed, kuidas häälte arv suureneb ühe
võrra.
Aitäh kõigile toetajatele, aitame koos kodulinna vahva ettevõtmise võidule!

Aprilli alguses esines Paide Ühisgümnaasium õpilastele XVI lennu vilistlane Gert Teder ülipõneva ja maailma mõistmiseks laiemat tausta andva loenguga looduskatastroofidest ja nende mõjust maailmale ja inimestele.
Ta on ise viibinud ÜRO hindamis – ja koordineerimismeeskonna liikmena erinevates kriisikolletes (Pakistan,
Süüria, Haiti, Malawi, Bosnia ja Hertsegoviina jne). Ta
rääkis maavärinatest, üleujutustest ja tsunamitest ning
katastroofide tagajärgede likvideerimisest. Gert rõhutas
ajaloo, geograafia ja maailmareligioonide ning erinevate
kultuuride tundmise vajalikkust.
9. aprillil kaitsesid nüüd juba kolmandat aastat kaheksandate klasside õpilased oma loovtöid. Mitmed
õpilased olid valmistanud arvutimänge, mida saab tunnis õppimiseks kasutada. Mõned olid valmis saanud oma
esimese seiklusraamatu või luulekogu. Oli ka neid, kes
olid uurinud loodusobjekte või teinud keemiakatseid.
Hea valik loovtööks oli oma reisielamuste kajastamine
või teha tutvustus Paide linna vaatamisväärsustest. Õpilaste sportlikke huve näitasid tööd korvpalli, võimlemise
või tantsukava teemal. Palju tööd ja vaeva olid näinud
rolleri tuunijad. Mõned olid teinud käsitööesemeid või
esitlesid oma kokakunsti. Loovtöö tegemine, selle tutvustamine nõudis enese kokkuvõtmist ning hiljem oli
hea meel oma töö õnnestumisest. Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistusele.
Marje Tänav
õppealajuhataja

Vanapaberikampaaniast
Järjekorras juba 13 vanapaberikampaania kestab 30. aprillini. Hea linnarahvas, kui soovid oma vanapaberit ära
anda, siis vastav auto ootab Paide Gümnaasiumi sisehoovis teisipäeval, 28.04 kell 14.00-16.00. Kui sa ei saa ise
oma vanapaberit ära tuua, siis helista Paide Gümnaasiumi huvijuhi telefonile 5118298 ja me organiseerime sinu vanapaberi toomise ära!
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Paide kultuurisündmused
Kontserdid
12.06 kell 19 Kammerkoor Voces Musicales
kontsert - Arvo Pärdi teos “Kanon Pokajanen” dirigent Risto
Joost.Paide Püha Risti
kirikus.
Paides sündinud ja
Rakveres üles kasvanud Arvo Pärt
tähistab käesoleval aastal oma 80.
sünnipäeva. Oma sügavalt läbi mõtestatud ning erinäoliste tintinnabuli-stiilis, aga ka avangardsete koori- ja orkestriteostega on ta
jõudnud maailma enim esitatavate
heliloojate hulka. Õigeusu patukahetsuskaanonil põhinev ning vene
kirikumuusika traditsioone järgiv a
cappella suurvorm „Kanon Pokajanen“ (1997) on Pärdi kooriteostest
kaalukaim ja nõudlikuim.
Kammerkoor Voces Musicales on
Risto Joosti asutatud professionaalse
suunitlusega kollektiiv, kes on rikastanud 16 hooaja jooksul Eesti kontserdimaastikku nii vana- kui ka nüüdismuusika, nii kammerteoste kui ka
suurvormidega. Erilisel kohal koori
repertuaaris on Arvo Pärdi muusika,
mis on jäädvustatud ka väliskriitikute
poolt positiivse tagasiside saanud albumil „Pilgrim’s Song“.
Piletid: eelmüügist, õpilane, pensionär 7€, samal päeval 9€, õpilane, pensionär 7€

Teatrid
27.04 kell 19 Mart Müürisepp “Mees metsast”. Piletid: 13/15€
13.05 kell 11 Viljandi Laste -ja Noorteteater Reky etendus “Vembu ja
Tembu”. Pilet 5€
14.10 kell 14 ja kell 19 Rahvusoo-

per Estonia “Mees La Manchast”. Peaosades: Renè Soom,
Priit Volmer, Ago Anderson,
Tõnu Kark, Kelli Uustani,
Hanna-Liina Võsa
Ainult see, kes üritab saavutada naeruväärsena näivat,
võib saavutada võimatu.“
Miguel de Unamuno Mitch
Leigh’ muusikal „Mees La Manchast“ on särav sulam romantikast,
seiklustest, huumorist ja tragöödiast, mis põhineb Miguel de Cervantes Saavedra romaanil „Don
Quijote“. Piletid: 10-26€, saadaval
Piletimaailmast ja Paide Kultuurikeskuse kassast
Soodustused: Õpilane, õpetaja 1013€
Pensionär: 17-22.1€
Tooliklubi liige: 16-20.8€
Partnerkaardiga kuni 2 piletit: 1823.4€
Grupipilet alates 15-st inimesest 1620€

Osalevad Järvamaa parimad laululapsed vanuses 5-19 aastat
25.04 kell 11 kammersaaris poolfinaal (tasuta), võistleb kokku 75 last
Järvamaalt
26.04 kell 12 finaal suures saalis, laval
30 parimat solisti Järvamaalt
Laululapsi saadab ansambel Karavan
Pilet 2 €, perepilet 5€
17.05 kell 13 Paide linna eakate klubi
Hämarik pidu, kammersaalis

Muud kultuurisündmused
25.04 kell 10-16 Paide nelja kuninga päev ja laat Paide Keskväljakul
Kuningad annavad välja tiitleid ning
teevad hinnangu aastaringile Paides.
Mehistele meestele toimuvad rammumeeste võistlus ja poomivõitlus.
Etendus. Tantsurahvas. Ansambel
POSÕ
Koduleivakonkurss, käsitöökoda ja
sepikoda.
Päeva juhib laadakuulutaja
Laat: teave ja kauplejate kirjapanek:
www.paidekultuurikeskus.ee, 5556
4244

31.05.2015 10:30 - 16:00 Perepäev
“Laps vajab perekonda” Paide Keskväljakul, matkarajal, tehisjärve ääres ja
Vallimäel
Kavas:
Keskväljakul ja matkarajal:
10.30 päeva pidulik avamine ja kõnnile registreerimine
11.00 perekõnni start
Matk kulgeb Paide tehisjärje juurde ja
sealt Vallimäele. Järve ääres demonstreerib Päästeamet pinnalt päästjate tegevust
Vallimäel:
12.15 - 15.00
lahedad tegevused ja põnevad atraktsioonid:
batuudid, seiklusrada, kullerifirma
TMT tegevused, väikelaste ala, Lõvi
Leo, Nublu jt maskotid, huvikeskuse
näomaalingud, noorkotkaste tegevused, politsei ja päästeameti masinad,
raamatuturg, fotonurk, loosimised
jne
kõhutäiteks ja maiuseks on kõigile
supp ja pannkoogid
Laval kontserdid Valgamaa ja Paide
lastelt
Kõik on tasuta!

25.04-26.04 Laulukaar 2015 – Järvamaa laste lauluvõistlus.

Varia
24.04 kell 11-14 Töömess

Aitäh!

A. Pärt

“Kanon
Pokajanen“
R, 12. juuni kell 19 Paide Püha Risti kirik
P, 14. juuni kell 19 Rakvere Kolmainu kirik

Kammerkoor

Voces
Musicales
Dirigent Risto Joost

Piletid Paides eelmüügist 7 eurot, kohapeal 9 eurot, Rakveres vaba annetus Kolmainu kiriku
katuse remondi toetuseks.

29.04 kell 9-10 Altai palsami müük,
fuajees
30.04 kell 10:30 – 15 Doonoripäev,
kammersaalis
09.05 kell 10-16 Mailaat, parklas
Kino:
Lähiajal linastuvad filmid:
“Ristunud teed”
“Ole tugev!”

“Tasujad: Ultroni ajastu”
“Adaline’i aeg”
“Kuum tagaajamine”
“Hääled”
“5 korrust kõrgemal”
“Mad Max: Raevu tee”
“Supilinna salaselts”
Kinokavaga saab tutvuda: www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide kino

NUMBER

Minul oli korteris kavas aknavahetus. Kui leidsin sobiva pakkumise, vormistasin tellimuse ja tänaseks on uus
aken paigas. Tublid töömehed olid Vahur Usin ja Juhan Viikov. Nad väärivad lugupidamist ja tunnustust. Soovin neile tugevat tervist ja head töölusti!
Klient Vainu tänavalt Helga Rööpson, pensionär

12. 04. 2015 seisuga on Paide kino külastanud
10 162 filmisõpra! Sel aastal on filmivaatajaid
seni kokku olnud 8719.

Spordisündmused Paides
Aprill
22.04 17:00 Paide linna kunstmurustaadion
Jalgpalli U-19 ENMV FC Paide/Türi JK Ganvix (97)
- Tallinna FC Flora (97)
22.04 18:00 E-Piim Spordihalli ees
Orienteerumismäng “Seitsme silla seiklus”. Lisainfo: www.paidetervis.ee, elo.oosalu@paidetervis.ee,
58005938
23.04 10:00 E-Piim Spordihall
Järvamaa koolide 10.-12.kl korvpalli KV (EKSL alagrupp)
24.-25.04 10:30 E-Piim Spordihall
Neljakuningatee jalgrattaretk Padiselt Paidesse
Lisainfo: www.paidetervis.ee, elo.oosalu@paidetervis.ee, 58005938
25.04 11:00 E-Piim Spordihall
Stokkeri meistrivõistlused „Tuleviku Eesti liiklusvahend“
25.04 11:00 Paide linna ujula
Lahtised Järvamaa seeriavõistlused ujumises
25.04 14:00 Paide linnastaadion
Jalgpalli Premium liiga Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora
25.04 17:00 Paide linna kunstmurustaadion
Jalgpalli IV E liiga JK Väätsa vald Raasiku valla FC
26.04 11:00 Paide linna ujula
VI Paide - Türi kevadtriatlon. Info
www.paidetervis.ee; www.triatlon.ee

28.04 18:45 Paide linnastaadion
Jalgpalli karikavõistluste 1/4 finaal Paide Linnameeskond - Tallinna FC Infonet II
Mai
02.05 12:00 Paide linna kunstmurustaadion
D1 ENMV jalgpallis Paide LM - Rapla JK Kollane
02.05 19:00 Paide linnastaadion
Jalgpalli Premium liiga Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik
03.05 15:00 Paide linna kunstmurustaadion
ENMV jalgpallis FC Paide (03) Saku Sporting (03)
Paide
03.05 17:00 Paide linna kunstmurustaadion
Jalgpalli II.E/N liiga Paide Linnameeskond II - Tallinna JK Dünamo
06.05 10:00 Paide Gümnaasiumi staadion
1.-3.kl jalgpalliturniir. Korraldaja Järvamaa Spordiliit
07.05 12:00 Paide Gümnaasiumi staadion
Heategevuslik teatejooks 5.-9.kl. Korraldaja Järvamaa Spordiliit
09.05 14:30 Paide linna kunstmurustaadion
Jalgpalli IV E liiga JK Väätsa vald - Tabasalu JK Charma II
10.05 12:00 Paide linna
kunstmurustaadion
Jalgpalli NII Paide Linnanaiskond Tapa (N) - Tallinna FC Puuma (N)

10.05 16:00 Paide linna kunstmurustaadion
D1 ENMV jalgpallis FC Paide (03) Nõmme Kalju FC Laagri (03)
16.05 11:00 Paide linna ujula Paide Ujumisklubi pikamaaujumine
16.05 12:00 Paide linna kunstmurustaadion
D1 ENMV jalgpallis Paide LM - FC Paide
17.05 17:00 Paide linnastaadion
Jalgpalli II E/N liiga Paide Linnameeskond II - Lasnamäe FC Ajax
20.05 11:00 Paide Gümnaasiumi staadion
U12 Eesti MV võrkpallis
21.05 11:00 Paide Gümnaasiumi staadion
Mikroliiga festival võrkpallis
23.05 14:30 Paide linna kunstmurustaadion
Jalgpalli I E liiga JK Väätsa Vald - Harju Jalgpallikool’
24.05 12:00 Paide linna kunstmurustaadion
Jalgpalli N II liiga Paide Linnanaiskond Tapa (N) JK Sillamäe Kalev (N)
24.05 16:00 Paide linna kunstmurustaadion
D1 ENMV jalgpallis FC Paide (03) - Raplamaa JK
Kollane
25.05 19:00 Paide linnastaadion
Jalgpalli Premium liiga Paide Linnameeskond Narva JK Trans
29.05 19:00 Paide linnastaadion
Jalgpalli II.E/N liiga Paide Linnameeskond II - Tallinna FC Levadia III
Lisainfo ürituste kohta www.paidetervis.ee

Sündmused Paide
kirikus
26.04.2015 kell 10.00
Jumalateenistus armulauaga kirikus
03.05.2015 kell 10.00
Jumalateenistus armulauaga kirikus
10.05.2015 kell 10.00
Emadepäeva jumalateenistus armulauaga kirikus
10.05.2015 kell 16.00
Emadepäeva kontsert kirikus, esineb ooperilaulja
sopran Svetlana Musina,
St Peterburgist, Venemaalt. TASUTA
17.05.2015 kell 10.00
Jumalateenistus armulauaga kirikus
23.05.2015 kell 15.00
Palvus Paide Pansionaadis, noored külalised
Soome Pori linnast
24.05.2015 kell 10.00 I
nelipüha jumalateenistus armulauaga. Esinevad Soome noored
31.05.2015 kell 10.00
Kolmainupüha jumalateenistus armulauaga

Paide Linnaleht
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Õnnitleme aprillikuu sünnipäevalapsi!
Magda Kuus
Marta Tuiken
Endel Lugna
Erna Adamson
Karl Velsker
Ilme Sarapik
Ada Kuus
Vaike Kustmann
Laine Vendel
Marta Videl
Elsa Krull
Aino-Helene Ehamets
Elsi Hanschmidt
Erna Tõnisson
Jaan Tolk
Leiu Korol
Aino Menning
Hanne Torp
Elvi Razboinikova
Aleksandra Pokk
Tatjana Sankman
Vladimir Pormann
Valentina Sushina
Ette Päädam
Johannes Maddisson
Gertruda Lipberg

97
96
93
93
92
91
91
90
89
89
88
88
88
88
86
86
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83

Ervin Õunapuu
Laine Jürma
Julius Jankevitš
Vilma Tornik
Eiky Kala
Maria Reinapae
Heino Hein
Edvi Kruuse
Ennulde Kopli
Ekaterina Krishchuk
Helju Pukka
Leida Tolberg
Helgi Deede
Valentina Rits
Konstantin Grohovski
Luule Ristlaid
Maie Plinker
Galiina Vaarma
Linda Susi
Veera Paavo
Arma Jüristo
Jaan Kuusik
Arvi Vahtra
Viivi Aasa
Maimo Avvi
Ain Liivik

83
82
82
81
81
80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
77
77
77

Reet Nei
Elvi Koitla
Leida Siirand
Aime Merisalu
Enno Sammal
Elve Toomela
Aleksei Kapitonov
Asta Vahter
Agu Jäetma
Meeli Tihemets
Ants Kiple
Viia Liivamäe
Aadu Kallaste
Aino-Aliis Arume
Aarne Kuldpärg
Vaike Raja
Anne Hallasoo
Pansionaat Paide
õnnitleb:
Marta Haus
Elsa Krull
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Palju õnne Paide linna uutele ilmakodanikele!
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
75

Kristan Toom
09.03.2015
Arseni Aljošin
15.03.2015

Aron-Rico Allas
20.03.2015
Mathias Margus
25.03.2015

* Registreeritud sünnid märtsis 2015

92
88

Vabandus!
Märtsikuu Paide
Linnalehes
ilmunud pildid
Paide Seenioride
tantsurühma
artikli juures olid
eksitavad ega
olnud nimetatud
looga seotud.
Piltidel oli kogemata Sinilille
rühm. Toimetus
vabandab!

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

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252; kalurileht@gmail.com
www.kalurileht1.ee

