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3D võimalusega digitehnika
puhus Paide kinole elu sisse
14. märtsil Paides toimunud 12. üle-eestiline
koolinoorte moekonkurss MoeP.A.R.K. tõestas
taas, et alustavatel
moeloojatel ideid jagub
ning et Paide noored on
suurepärased üritustekorraldajad! Esinduslik
žürii, eesotsas fotograaf
Ardo Kaljuveega, selgitas
välja Eesti parimad kooliõpilastest moeloojad.
Kõigest lähemalt: moepark15.blogspot.com.
Foto: Merle Juhanson

Sihtkapitali “Andekas laps”
preemialaureaadid 2015
E

esti Vabariigi 97. aastapäeva aktusel said sihtkapitali “Andekas laps” preemiad sel korral 20 Paide
linna noort ja andekat õpilast. Palju õnne stipendiaatidele ja nende vanematele!

• Hans Artur Ehman, PG 6. kl
• Paula Kivimäe, PG 11. kl
• Hele-Riin Raba, PÜG 11. kl
• Marite Sild, PÜG 12. kl
• Madis Janno, PÜG 12. kl
• Hille Kaljumäe, PÜG 12. kl
• Eliis Härma, PÜG 12. kl
• Saara Sion, PÜG 9. kl
• Kristo Klaus, PÜG 12. kl
• Kaur Pennert (pildil), PÜG 7. kl
• Sander Viilup, Audentese Spordigümnaasium 11. kl
• Krete Kaasik, PÜG 8. kl
• Marielle Kleemeier, PG 12. kl
• Birgit Sitska, PG 11. kl
Paide linna tublid noored maletajad:

• Mario Järv, PÜG 10. kl
• Kristofer Nilp, PÜG 8. kl
• Serko Vasli, PÜG 8. kl
• Voiteh Karnatsevitš, PÜG 8. kl
• Kätliin Saar, PÜG 4. kl
• Raul Ruugla, PG 4. kl
Linna haridus,- kultuuri- ja spordipreemiad said vastavalt Ülle Rohtma,
Eha-Hilju Palm, Piret Reinfeld ja Sander
Viilup (vt veebruarikuu lehte).
Linna tänukirjad pälvisid noored ja
edukad kohalikud ettevõtjad Tarmo
Kaldam ja Janar Neido, kes asutasid vastavalt OÜ Luutar ja OÜ Odien. Tänukirja sai ka kauaaegne Paide päästja ning

Vadim Ivanov tütrega. Foto: Tiiu Saarist
praegune Sisekaitseakadeemia päästetööde õppetooli juhataja-kutseõpetaja
Vadim Ivanov ja korvpalliedendaja Janno Viilup.

Ideekorje tulemus: 170 mõtet
V

eebruaris laekus
Arvamusfestivali meeskonnale 170
erinevat ideed, milliseid arutelusid tahaksid inimesed tänavu festivalile
tuua.
„Oleme väga rõõmsad, et sellisel kiirel ajal nii paljud inimesed ja organisatsioonid meile oma mõtteid ja ettepanekuid aruteludeks saatsid,” ütles
Maiu Uus, kelle töö festivali erinevate alade programmi kokku panemine.
Märts kulub ideede analüüsimiseks. Sa-

da päeva enne festivali ehk mai alguses
on selge, millised alad tänavu festivalile
tulevad. Arutelude programm avalikustatakse enne suurt suve. Arvamusfestival toimub tänavu 14.-15. augustil, ikka
Paide Vallimäel.
Arvamusfestivali raadiosaade taas eetris
Nii nagu eelmisel aastal, hakkab ka
tänavu igal teisel reedel Kuma Raadiost
minema eetrisse Arvamusfestivali pooltund. Üle nädala neljapäeviti hakkavad
Järva Teatajas ilmuma Arvamusfestivali
värsked uudised. „Meie jaoks on väga
oluline, et just Järvamaa inimesed olek-

sid hästi kursis sellega, mis seisus festivali korraldamine on,” ütles festivali
kommunikatsioonijuht Liis Kängsepp.
„Väga loodame, et nii saated kui leherubriik aitab festivali kohalikele inimestele lähemale tuua, et järvakad tahaksid
festivalile tulla ja ka ise aktiivselt festivali korraldamises kaasa lüüa!” Järgmine “Arvamusfestivali pooltund” läheb
Kuma Raadiost eetrisse 3. aprillil kell
13. Saadet saab järelkuulata festivali
Facebooki lehe kaudu. Järgmine Arvamusfestivali uudisterubriik ilmub Järva
Teatajas 26. märtsil.

Paide kultuurikeskuse direktor Ülle Müller on kindel, et

kui läinud aasta detsembri keskel poleks Paides avatud
digitaliseeritud kino 3D võimalusega, oleks Paides kino
üldse välja surnud.
Sellest aastast toimub paar korda kuus väärikate kinohommik. „Esiteks on hea valges kinno tulla ja minna, heli keerame seansil vaiksemaks,
pilet maksab 3 eurot ja see sisaldab ka tassi kohvi või teed, kooki“ selgitas
müügitöö korraldaja Maive Premet.
Kord kuus hakkavad toimuma väikelastega kinno - hommikud. „Näitame päevasel ajal mõnd head filmi, päris pisikesed saab vankri või turvahälliga saali enda kõrvale kaasa võtta, saali me päris kottpimedaks ei
tee. Suuremad lapsed saavad aega veeta mängunurgas, kus nendega tegeletakse. Esimene väikelastega filmihommik on 28.03 kell 11 filmiga
„Teine parim hotell terves Indias“.
Lastele on uus võimalus koostöös kohvikuga Treeger ka kinosünnipäevi pidada. „See pole eraldi film, vaid pakume kogu seltskonnale soodsamat piletihinda eeldusel, et sünnipäevapidu peetakse meie kohvikus,“
selgitas Premet.
Kinno on oodatud ka koolid. „Kui õpetajad leiavad mõne õppekavaga sobiva filmi, võib meile teada
anda. Katsume selle hankida ning ka teistele koolidele ja lasteaedadele teada anda. Saame seda filmi
näidata päevasel ajal ja grupipiletiga, mis maksab
õpilasele 2,5 eurot; 3D puhul lisandub euro prillide
eest,“ ütles Premet. „Õpetajad võivad leida sobiva
filmi ka meie kinokavast – miks mitte kogu klassiga
kinno tulla!“
Piletid tasub kinno tulles varem valmis osta, siis
saab ise istekoha valida. See võimalus kaob pool tundi enne seansi algust.
Tasub teada
*Paide kultuurikeskuse saalis on üle 500 istekoha
*Igal kinopäeval on paar-kolm seanssi
*Näidatakse äsja turule jõudnud linateoseid, ühte filmi 4–6 korda eri
päevadel
*Pilet maksab vähem kui Tallinnas: 3D filmi pilet 4.50, lapsele (kuni 12 a)
3.40. Tavafilmile piletid hinnaga 4 eurot, lapsele 3. Ratastooliga saab kinno
tasuta.
*Et vältida järjekordi, on piletid saadaval juba poolteist nädalat varem
veebikeskkonnas piletimaailm.com ja kultuurikeskuse kassas.
*3D prillid saab endale kassast 1 euro eest päriseks osta
*Paar korda kuus toimuvad väärikate kinoseansid piletihinnaga 3 eurot,
see sisaldab ka tassi teed või kohvi
*Kord kuus hakkab toimuma väikelastega kinno - hommikud
*Lapsi oodatakse koostöös kohvikuga Treeger kino-sünnipäevi pidama
*Kui tulla kinno 4-liikmelise seltskonnaga, kehtib grupisoodustus: 3D
filmile pilet 3.40 tavafilmile 3
*Paide kinos ei sööda ega jooda!
Statistikast
• Uue kinotehnikaga on ühes kuus näidatud rohkem kinoseansse kui
terve eelmise aasta jooksul kokku.
• 2014. aastal külastas Paide kino 3120 väikest ja suurt filmihuvilist
(neist üle 400 vaatas noortefilmi „Nullpunkt“) ja vaadata oli 23 filmi
• Digikino kolme kuuga on juba näidatud 37 ja märtsis veel linastumas
2 uut filmi, kokku on toimunud 49 kinoseanssi ja vaatajaid on uue kinotehnika ajal ehk kolme kuu seisuga 7104
• Menufilmi „Viiskümmend halli varjundit“ käis vaatamas 1249, filmi
„1944“ vaatas 1712 külastajat
• Keskmine külastajate arv seansi kohta on 47
Lähiajal on kinno tulemas veel filmid: „Teine parim hotell terves Indias“,
„Naabripoiss“, „Kiired ja vihased 7“, „Tuhkatriinu“. Kinokavaga saab jooksvalt tutvuda www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino Facebooki lehelt.
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Paide linnavolikogu
26.02.2015 istungi
kokkuvõte
• Paide linna põhimääruse muudatused saadeti teisele
lugemisele
• Paide linna finantsjuhtimise kord saadeti teisele lugemisele
• Võeti vastu Paide linna eelarvest hoolekandeteenuste
eest maksmise kord
• Otsustati tõsta lapse sünnitoetuse määr 400 euroni
• Kinnitati suurused Paide linna laste ja noorte treeningja võistlusspordialase tegevuse toetamiseks 2015. aastal
• Otsustati võõrandada Sillaotsa tn 2a kinnistu avaliku
kirjaliku enampakkumise korras
• Otsustati teha Järvamaa omavalitsustele ettepanek
alustada läbirääkimisi ühinemiseks
• Kuulati ära informatsioon SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus kohtulahendi kohta
Paide linnavolikogu märtsikuu istung toimub 26.
03.2015 Paide raekojas. Veebiülekande lingi leiab vahetult enne istungi algust Paide linna kodulehelt ja
Facebooki lehelt.

Paide linn astus KOV-ide
ühinemise osas esimese sammu
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Haldusreform Järvamaal
Priit Värk
Paide linnapea

V

eebruaris toimunud
linnavolikogu
tegi
otsuse esitada ettepanek kõigile Järvamaa
omavalitsustele alustamaks läbirääkimisi ühinemise osas. Tõenäoliselt on märtsi lõpuks
jõudnud naabrid seisukohale kas astutakse
sellele reele või mitte.
Milleks vaja omavalitsuste
liitumist? Sest reaalne elu sunnib. Kui rahvastikuprognoosid näitavad, et 2040. aastal
on maakonnas ca 20 000 elanikku (hetkel ca 32 000), siis
vastavalt sellele tuleb efektiiv-

semalt toimetada ja tõmmata
kokku ressursse sh juhtimiskulusid. Tegelikult juba tänasel päeval vaevlevad mitmed
väiksemad vallad rahaliste vahendite nappuses ja on suurtes raskustes omavalitsustele
seadusega pandud kohustuste
täitmisel. Kindlasti ei kaasne
sellega mingeid pudrumägesid ega rahalaevu - riigi poolt
150 000 – 400 000 eurot igale
liitunud omavalitsusele.
Minu isiklik nägemus, et
Eestis võikski olla 15-25 omavalitsust, on paljude jaoks radikaalne. Ent kui kõrvutada
ennast Euroopas toimunud
haldusreformidega ja arvestada elanikkonnaga, siis poleks
sellises reformis justkui mitte
midagi ebaloomulikku.
Haldusreformi ajalugu
Järvamaal
Teatavasti tegi Paide linn

analoogse ettepaneku ka juba
2010. aastal. Positiivselt vastasid ja juhtivkomisjoni liikmed valisid välja Paide vald,
Roosna-Alliku, Koeru, Kareda, Albu, Järva-Jaani ja Ambla. Sel momendil ei olnud
liitumisläbirääkimistest huvitatud Koigi, Väätsa, Türi ega
Imavere.
Miks siis eelmised läbirääkimised tulemust ei toonud?
Sisuliselt kõnelused ei alanudki, sest üheks suureks takistuseks oli ja on ka tänasel
päeval Paide linna kui omavalitsusüksuse staatuse küsimus nn „Paide linna nime
küsimus“. Senise praktika
kohaselt on valdade ja linna ühinemise tulemusel linn
muutunud vallasiseseks linnaks. Selgituseks, et seadusandlusest tulenevalt saavad
omavalitsuste liitumisel tekkida ainult uued vallad ent

Paide

linnavolikogu saatis Järvamaa üheteistkümnele vallavolikogule kirja ettepanekuga alustada läbirääkimisi omavalitsusüksuste ühinemiseks.
Kirjas seisab, et läbirääkimiste eesmärk on kaaluda põhjalikult ühinemisest tekkivaid positiivseid ja negatiivseid mõjusid Järvamaa arengule.
Kõneluste tulemusel on igal omavalitsusel võimalus langetada liitumise osas otsus.
Paide linnavolikogu esimees Tarmo Alt nentis, et kõige
olulisem on see, mida maakond omavalitsuste liitumisest
võidaks. “Oleme omavalitsusjuhtidega suhelnud ning vallad
on selgelt asja vastu huvi üles näidanud. Ootan huviga läbirääkimiste tulemusi lootuses, et Järvamaa sellest siiski võidaks,” lisas Alt.
Paide linnapea Priit Värk on öelnud, et näeb tulevikus
Järvamaal üht omavalitsust: “Prognoosid näitavad, et 2040.
aastal on maakonnas 20 000 elanikku, vastavalt sellele tuleb
tõmmata kokku ka ressursse sh juhtimiskulusid.”
Otsuse poolt teha Järvamaa valdadele ettepanek alustada
ühinemisläbirääkimisi hääletasid kõik kohal viibinud 17 volinikku.

V

iimasel ajal on mõned isikud meeleheitliku usinusega üritatud suunata avalikku
arvamust Järvamaal arusaamisele, et Paides on kõik oi-oi
kui halvasti. Küll vajab Paide
juhtimine „uut tarkust“, küll on
Paidele „klounimask“ ette suudetud kirjutada.
Lisaks on kirjutajad saanud endale
uhkusega linnukese kirja panna populistlike väljendite eest nagu „Paide
poliitikud – võimuihast pimestunud
klounid“, „tsirkusepealinn“, „punt
naljanumbreid“ jne. Ideede puudust
sildikleepijatel just ei tule. Paide linnavolikogu liikmena aastast 1996
tunnen ja tean enamusi volikogu
liikmeid juba mõnda aega. Volikogu
liikmete poolt on tehtud palju tööd
leidmaks linnale arenguvõimalusi.

Volikogu liikmeks saamine eeldab teatud usalduspagasi kogumist. Väikeses
kohas on seda keeruline teha. Kõik
teavad kõiki ja õnneks mitte vaid kuulujuttude põhjal. Iga volikogu liige on
omaette isiksus ja volikogu esimehena
huvitavad mind eelkõige selle linna
eest seisva meekonna liikmete tugevad küljed. Kuidagi ei suuda aru saada, miks peab keegi kõrvalseisja neid
inimesi niimoodi labaselt ja alatult
solvama. Miks kleepida selliseid silte
Kai Kimmelile, kes on volikogus väga põhjalik ja hooliv just inimlike detailide osas? Või Ants Hiiemaa- tema
rahulik meel ja kompromissivalmidus
on alati aidanud volikogu keerulistes
küsimustes edasi. Paremat ja hoolikamat eelarvespetsialisti Vilina Hangest ei ole volikogus olnudki. Kulno
Klein on tuntud oma huvitavate ja
lennukate lähenemistega paljudes küsimustes. Peeter Saldre lisab pikaajalist ja head kompetentsi omavalitsuse juhtimisel. Volikogus lühikest aega
olnud Aare Kalvik on juba näidanud
ennast kui kindlat linna heakorra eest
seisjat. Margus Nurmik on väga selge ja praktilise suhtumisega, omab
head ülevaadet korrakaitsest. Viktor
Kasaku põhjalikud teadmised on ala-

mitte linnad. See on mureküsimuseks ka teistele ajaloolistele linnadele nagu Viljandi
ja Haapsalu.
Minu loogika lähtub sellest, et esialgu tuleks kokku
leppida sisulistes küsimustes
– haridusvõrk, eelarved, investeeringud, omavalitsuste
kohustuslikud teenused jne
ning viimaseks jätta „nime
probleem“. Õnnestunud ühinemisläbirääkimiste järel esitada vabariigi valitsusele ettepanek (loe: nõudmine), et
linnastaatust oleks võimalik
säilitada.
Millal liitutakse?
Mõni on muretsenud, et
Paide volikogus toimuvad
võimumängud saavad kogu
protsessile takistuseks. Vaidlen vastu. Esiteks ei ole tegemist lühiajalise päevapoliitilise probleemiga, vaid
perspektiiviks on 2017 aasta
sügis.
Teiseks on Paide volikogu
poolt määratud liitumisläbirääkimiste nelja liikmelisse
komisjoni kõigi fraktsioonide
esindajad ja siin valitseb üksmeel.
Olen vallavanematega liitumisest kõnelenud, neist
neli omavalitsust on entusiastlikud ja peavad seda
möödapääsmatuks.
Samas
mitmete valdade pealikud on
kõhkleval seisukohal.
Läbirääkimiste edu sõltub, kui palju jagub osalejatel
konstruktiivsust ja kompromissivalmidust selle teemaga
tõsiselt tegeleda. Ent päevaks
lõpuks otsustab ikkagi rahvas,
sest nii suured otsused tuleb
panna ka referendumile.

Tsirkusepealinn? Tsirkusepealinn!
Tarmo Alt
Paide linnavolikogu
esimees
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ti olulised keskkonnateemalistes küsimustes. Kaido Ivaski tugevuseks on
tema kahepoolsed kogemused nii volikogu kui ka linnavalitsuse töö poole
pealt ning detailsus. Ingrid Alt omab
selgeid ja praktilisi visioone paljudel
teemadel ja julgeb neid ka välja ütelda. Vello Talviste põhjalikus nii seadusloomes kui haridusküsimustes
on volikogu paljudel kordadel aidanud. Andrus Tulli rahuliku loomuse taga on alati olemas mitmeid käike ette mõtlev edasiviiv tegevuskava.
Mart Miksonile on omane väga põhjalik kodutöö volikogu materjalidega
ja sellest tulenevalt paljud volikogule olulised tähelepanekud. Jaak Salmar toob juurde kultuuriküsimustes
vajaminevat olulist teavet. Mihhail
Feštšin on väga hästi kursis kõigega,
mis puudutab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda. Ilmar Koppel lisab oma
teadmised spordi- ja ohutusküsimustes. Siret Pihelgas sai kenasti hakkama
tööga linnavalitsuses ja omab nüüd
lisaks ka volikogu kogemust. Andres
Jalaku põhjalikke kogemusi on alati vaja ja seda igas volikogu valdkonnas. Kersti Sarapuu hoogsad ideed on
volikogu tööle ikka tempot andnud.
Janno Viilup praktilise spordiinime-

sena oskab hästi näha tervikuna linna sporditeemasid. Andres Müürsepp
kuulub vaieldamatult volikogu raudavara hulka oma juhtimiskogemuse ja
tervikpildi nägemise oskusega. Valeri
Ivanov on põhjalik ning julge esineja nii sotsiaal- kui ka päästeameti teemadel. Tarmo Alt - ? Kes mind päriselt tunneb, see teab mind niigi, kes
ei tunne- astugu ligi, saame päriselt
tuttavaks, ilma kuulujuttude ja sildikleepijate vahenduseta. Selline ongi
meie kodulinna volikogu. Kõik tublid ja hakkajad inimesed, kellele sellisel kujul solvavaid silte külge kleepida on üsna häbiväärne tegevus. Kas
siin mängib rolli kirjutajate tahtmine
ennast upitada teisi halvustades? On
keegi ise valmistumas järgmisteks valimisteks ja luuakse, nagu Venemaa
president Putin eeskuju näitab, n.ö.
„vaenlase kuju“, kelle vastu võidelda, et siis ise „paremana“ silma paista?
On ju lihtne kellelegi silti külge virutada ilma süvenemata. Justkui kempsu seina peale sodimine lootes seeläbi
oma ego tõsta. Ilmselgelt näitab nende sildistajate taset ka nende selge valetamine teemal, et just kui ei sooviks
ükski omavalitus Paide linnaga liituda. Paide raekojas laua taga istunud

rohkem kui poolte Järvamaa omavalitsuste juhid olid huvitatud liitumisläbirääkimiste alustamisest. Loodan
siiski, et võib-olla on asi kirjameeste
informeerimatuses või on neil mõni
teine infoallikas, et oma jutule tõepõhi alla panna või on see hoopis nende
soovunelm aga kokkuvõttes ei tee see
asja paremaks. Vale jääb valeks.
Samas on Rein Oselini ja Urmas
Glase laimavate sildistamiste vahel siiski ka tera tõtt. „Tsirkusepealinn“ me
tõesti olime! „Tsirkuseprintsessi“ etendust tulid Eestimaa südamesse Paide
Kultuurikeskuses vaatama ka naabermaakondade inimesed! Samas peab
tõdema, et selliste etenduste andmise
võimaluse olemasolusse Paides on oma
töö ja otsustega panuse andnud samad
Paide linnavolikogu liikmed, kellele
kirjamehed nüüd üritavad solvavaid
silte külge panna. Paide linnavolikogu
läheb oma töises rütmis edasi ja neile,
kes ei suuda või ei taha linnavolikogu
tegelikku töösse süveneda, on üks lihtne palve – ärge palun ise rikkuge Paide linna mainet oma solvavate kirjutiste ja sildikleepimistega! Vaenlase kuju
loomise asemel aidake parem üheskoos
leida võimalus elu Paides ja Järvamaal
paremaks muuta!

PAIDE EESTIMAA SÜDA

nr. 3 (218) 25. märts 2015

Paide Linnaleht

3

Tervisekeskus koostöös haiglaga moodustaks
tervishoiuteenuste terviksüsteemi Paide linna ja
ümbritsevate valdade elanikele
Andres
Müürsepp
AS Järvamaa
Haigla juhatuse
esimees
Paide
linnavolikogu
liige

Tervishoiuteenuste
korralduse
ja tervishoiupoliitika hetkeseis
Nagu teada, on Eesti tervishoiusüsteemis toimumas muudatused. On kaks peamist päevakorras olevat teemat – üle-eestiliste kaasaegsete tervisekeskuste rajamine
ning kompetentsikeskuste väljakujundamine Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi baasil. Kompetentsikeskuste vastutusalasse peaks jääma
Eestis regionaalse eriarsti- ja õendusabi
tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine üldhaiglatega koostöös. Üldhaiglad on
lepingulises suhtes Eesti Haigekassaga, kes
ostab teenuseosutajatelt ravijuhtusid ja tasub nende eest vastavalt hinnakirjale teenuse osutamise järgselt.
Tervisekeskused (praegused perearstikeskused) on planeeritud mitmekülgsete esmatasandi tervishoiuteenuste osutamiseks, kus praksiseid peavad ettevõtjaist
perearstid, kes on palganud tööle pereõed
ja teised tugispetsialistid. Perearstisüsteemi
tööd koordineerib Eestis Terviseamet.
Perearstisüsteemi rahastab Eesti Haigekassa vastavalt patsientide arvule ja kvaliteedi
indikaatoritele. Perearst üksikettevõtjana
reeglina ei oma patsiendi uurimiseks kallihinnalist meditsiiniaparatuuri, vaid ostab vajalikke uuringuprotseduure ja analüüse teiste tervishoiuteenuste osutajate

käest sh Järvamaa Haiglast.
Võib öelda, et kuigi inimeste nõudmised kaasaegses ühiskonnas on arstiabile
kasvanud, ollakse praeguse perearstisüsteemiga vähemal või rohkemal määral rahul. Meie maakonna elanikkond aga väheneb ja vananeb ning otstarbekas oleks
ka selles valdkonnas efektiivsemalt tegutsema hakata. Riik on Euroopa struktuurifondide abil leidnud ligi 85 miljonit
eurot, millega kaasajastada esmatasandi
tervishoiusüsteemi ja laiendada seal pakutavaid teenuseid.
Kõne all on kaks tervisekeskuste tüüpi
- esmatasandi tervisekeskus tõmbekeskuses ja maakondlik tervisekeskus maakonnakeskuses.
Haiglal ei ole tänases õigusruumis
iseseisvalt mingit õigust, kohustust ega
soovi perearstisüsteemi korraldada ega
muuta. Samasugune õigus puudub kohalikel omavalitsustel ja maavalitsusel.
Vaadates Järvamaa tervishoiuteenuste
korralduse hetkeseisu, vajaks maakonnakeskus kindlasti kaasaegse taristuga ja
patsiendi vajadustele vastavat tervisekeskust. See võiks asuda haigla juures, et teha tihedat koostööd, kuna uuringute ja
analüüside võimalused on tagatud ning
paljud juba toimivad tervishoiuteenused (nt koduõendus, töötervishoiuteenus, füsioteraapia/taastusravi, apteegiteenus, hambaravi jne.) on täna haiglas
olemas.
Ma ei välista ka ühise sihtasutuse loomist, mille moodustaksid perearstid,
omavalitsused ja miks mitte ka Järvamaa Haigla, kes panustaks näiteks maa
andmisega. Ma ei pea õigeks, et tervisekeskuse peaks oma vahenditest rajama

haigla, selleks meil raha pole. Küll on
haigla nõukogu seda arutanud.

Mõtteid esmatasandi tervishoiuteenuste jätkusuutlikkusest Paides ja Järvamaal
Järvamaal soovib oma piirkonda tervisekeskust Türi ja Koeru vald. Türi vallal
on eelarvest selleks isegi raha leitud, samuti hoone, kuhu see rajada. Koeru puhul
on oluline, et neil oleks olemas minimaalne inimeste arv piirkonnas, mis on 4500.
Paide linnaga on olukord keerulisem.
Siia peaks tulema maakondlik tervisekeskus. Samas üks perearstikeskus Vee tänaval meil juba on, kus töötab kaks perearsti. See keskus on rajatud ise oma rahade
ja laenudega saamata linnalt toetust. Teine
asub meil Pärnu tänaval linnale kuuluvas
hoones, mille ülalpidamiseks maksab linn
ligi 5000 eurot aastas.
Paide tervisekeskusesse võiksid koonduda näiteks ka Väätsa, Roosna-Alliku ja
Koigi perearstid, Ambla ja Albu piirkonnas tegutseks aga keskuse filiaal, mis välistaks sealtkandi arstide Paidesse tuleku.
Kõige selle aluseks on aga see, et meie
perearstid ise avaldaksid soovi uue tervisekeskuse alla koonduda. Kui seda ei soovita, pole ka uut keskust vaja. Mõistan,
et perearstidel tekib küsimus, miks peaks
seda tegema, kui praegugi on kõik hästi.
Eakamatel tohtritel võib motivatsiooni
selleks olla veelgi vähem.
Linna seisukohalt oleks tervisekeskuse
rajamine otstarbekas, sest noored arstid,
kes peaksid vanemate olijate töö ükskord
üle võtma, sooviksid töötada kaasaegsetes
töötingimustes koos teiste kolleegidega ,et
vajadusel teha koostööd ja küsida nõu.

Päästjate koputus sinu kodu uksele
Marju Tamsalu
Päästeamet Lääne
päästekeskus
Päästeennetaja
Järva- ja
Raplamaal

J

ärvamaal on plaanis sel aastal
külla minna pea tuhandesse kodusse, et kontrollida tuleohutust.

Miks me seda teeme? Suurem osa
traagiliselt lõppenud tulekahjusid
leiavad aset kodudes, sest inimesed
sageli ei märkagi enda tuleohtlikke
käitumisharjumusi ja ei oska õnnetusi
ära hoida. Koos päästjatega on teil hea
võimalus vaadata otsa oma kodusele
tuleohutusele. Vaadatakse üle küttekolded ja elektrisüsteemid, testitakse suitsuanduri korrasolekut. Nõustatakse, kuidas on teile endale kõige

ohutum, ladustada näiteks küttematerjali.
Samuti püüame aidata leida spetsialisti, kes probleemse küttekolde
või elektrisüsteemi korda aitab teha.
Laialt on levinud arvamus, et tuleohutus on midagi väga keerulist ja kallist. Vahel aga piisab vaid väikesest
muudatusest - kapi paigutamine küttekoldest kaugemale või harukarbile
kaane peale panek.

Tõsi on, et 17 aastat tagasi meie perearstid saadeti juba haigla juurest tundmatusse, pidades kõike ise otsast peale alustama
ja oma praksise avama. Pole lihtne neid
nüüd tagasi tuua.

Kas ja kuidas oleks Paides tervisekeskuse valmimine ja toimimine võimalik?
Kas ja kuidas tervisekeskuse mõttega
edasi minna, sõltub sellest, kui paljud
perearstid selleks soovi avaldavad. Siis
selguks juba, kui suurt hoonet on vaja ehitada ning mis see maksma läheb.
Oleme saatnud perearstidele ametlikke
kirju, milles ootasime nende seisukohti.
Praeguse teabe kohaselt on sellest rohkem või vähem huvitatud Roosna- Alliku, Koigi ja Väätsa arstid, Paide perearstidest on kindlalt oma jah-sõna öelnud
neist üks, teiste puhul konkreetne vastus veel puudub. Ootan, et ka omavalitsused ise suhtlevad oma perearstidega ning aitavad otsust teha. Selle teema
Kommentaar

Perearst dr Ilme Last
Dr. Müürsepp kirjeldas oma artiklis väga täpselt tulevikuväljavaateid ja perearstiabi edasist võimalikku tulevikku. Leian, et Paides uue, kaasaegse tervisekeskuse
rajamine on hädavajalik nii meditsiini kui ka patsientidele meditsiiniteenuse osutamise seisukohalt. Ka on ainult läbi kaasajastatud ruumide ja heade töötingimuste
loomisega võimalik saada siia tööle noori arste, arvestades meie perearstide vanust. Dr. Müürsepp viitas oma
artiklis, et valmidus koostööks on Paides kindlalt ühel praegu Pärnu tänaval töötaval perearstil. Võin öelda - see ei ole mingi sõjasaladus -, et olen dr.
Müürsepaga vestelnud ja oma kindla pooldava nõusoleku andnud. Ootame
ka teiste Paide perearstide otsuseid, et kiirelt edasi minna ja pakilisi probleeme lahendama hakata.

Hea lugeja, vaata oma kodus kriitilise pilguga ringi juba enne seda, kui
päästja sinu uksele koputab! Kodusid
külastavad peamiselt kutselised päästjad ja ametnikud. Neil on seljas kustutusriided ning nad liiguvad punaste
päästeautodega. Ametnikel on seljas
tumedad päästeameti eraldusmärkidega riided. Lisaks on kõigil ametitõend. Töötõendi ehtsust saate kontrollida päästeala infotelefonil 1524.

Paide pole kohtuvaidluses kahju saanud
Urmas Rooba
SA Paide spordi-ja
tervisekeskus
juhatuse liige

P

aide Spordihalli ehituse
osas on tekitatud palju segadust, kuid katsume olemasoleva olukorra taastada faktide
keeles.
Aastal 2007 toimus Paide Spordihalli
ehitamise riigihange, mille võitjaks tuli
AS Eviko, kes tegi kõige soodsama pakkumise 73 759 946 krooni. Aasta 2009
alguses valmis Spordihall, kuid Sihtasutuse ja AS Eviko vahel tekkis eriarvamus millises ulatuses tuleb hoonesse

ka mööblit tarnida ning tingituna sellest jättis Sihtasutus tasumata ehitaja
poolt esitatud viimase arve summas 119
645 eurot (1,87 miljonit krooni). Seda
summat kasutas Sihtasutus tarnimata
mööbli ostmiseks. Sihtasutuse soov ja
sellest tulenevalt riigihanke eesmärk oli,
et ta saab nö «võtmed kätte» tellimuse
ehk täidetakse ka kogu mööbli tarne.
Sihtasutuse juhatus võttis arvamused
linna juristilt ja tunnustatud advokaadibüroolt (kelle põhivaldkond on riigihanked), kus kinnitati , et Sihtasutuse
arvamus on õige. Nõukogu lähtus asutuse ja linna huvidest.
Aastal 2012 esitas AS Eviko maakohtusse hagi. Kompromissi mittesõlmimine ning kohtutee oli SA juhatusele ja nõukogule vältimatu, et
olla kindel, et on tagatud kõikide riigi-

hankes osalejate, sh AS Eviko, võrdne
kohtlemine õiglastel alustel tulenevalt
riigihangete seadusest. Ilma kohtu seisukohata kompromissi sõlmimine ei
oleks taganud pakkujate, sh AS Eviko,
võrdset kohtlemist. Siinjuures olgu ära
märgitud, et riigihankel jäi teiseks AS
Paide MEK pakkumusega 79 515 260
krooni ehk see oleks tähendanud 5,75
miljonit krooni (368 00 eurot) suuremat hanke kogumaksumust.
Ent kaks kohtuastet jõudsid järeldusele, et kogu mööblit ei olnud kohustuslik tarnida ja sihtasutus peab
tasuma AS-ile Eviko maksmata arve
koos intressidega.
Kas kohtuvaidlusega põhjustati Paidele rahalist kahju? Ei, tegelikult mitte. Sihtasutuse nõukogu põhimõte
oli, et kompromiss ei tohi olla raha-

puhul on ühine mõtlemine väga oluline. Kuna perearstid on äriseadustiku
järgi ettevõtjad, siis mina näen, et perearst kui ettevõtja võiks projekti ka ise
panustada. Ma ei poolda seda, et keegi
teeb keskuse oma rahadega valmis ning
kutsub perearstid sinna üle.
Rahast ei saa me aga rääkida enne, kui
teame, kui palju arste sinna koondumisest
huvitatud on. Omaosalus projektis on
25%. Mure on suur, sest kui me teatud
ajaks projektitaotlust et tee, on see rong
meie jaoks läinud.
Paide linn peaks asja tõsiselt võtma ning
perearstidega teemat arutama. Loomulikult on olemas ka variant, et kõik jääb nii,
nagu on. Võime ka praegust Pärnu tänava keskust remontida.
Ise soovin, et meie perearstid jõuaksid
koostöös omavalitsustega otsusele, kuidas
edasi minna, siis saame teha ka esimesed
kalkulatsioonid ning otsustada uue tervisekeskuse kasuks või mitte.

liselt kahjulik ehk suurem kui maksmata arve ning perioodilt 6 aastat,
mil arve oli maksmata ja raha kasutas Sihtasutus oma tegevuseks, arvestatud mõistlik laenuintress. Sellel nädalal jõudis Sihtasutus AS-iga Eviko
kohtuvälisele kokkuleppele, mille tulemusena tuleb Sihtasutusel maksta
kokku 150 000 eurot ehk ca 30 000
eurot rohkem kui tasumata arve, mis
teeb laenuintressiks 4,2 protsenti.
Tänase päeva seisuga on Sihtasutus
ostnud Spordihalli mööblit 75 000
euro eest AS-ilt Eviko (sisaldab ka
sõlmitud kompromissi raames lisaks
maksmata arvele makstud 30 000 eurot) ja 85 000 euro eest Sihtasutuse
poolt eraldi hankega kokku 160 000
euro eest (2,5 miljonit krooni).
Kõigil teistel riigihankes osalejatel

Kutsume teid siinkohal üles abivajajatest teada andma. Kui naabrimees on
napsutaja ning suitsetab toas või teie
läheduses elab lastega pere, kes elavad
näiteks ilma elektrita, siis kindlasti ei
tohi seda tähelepanuta jätta. Ohust
teada andmine ei ole pealekaebamine, vaid see aitab igaühe kaasabil meie
ühist elukeskkonda turvalisemaks
muuta.
Foto: Anu Puusepp

ületas mööbli pakkumus 190 000 eurot. Väide, et nõukogud on põhjustanud oma otsustega Paidele (teadlikult) kahju, on väär ja pahatahtlik.
Otsustes on lähtutud kogu aeg sellest,
et Paidesse ehitada korralik, kaasaegne ja multifunktsionaalne spordihall.
Täita see võimalikult paljude spordiharrastajate, spordi- ja kultuuriüritustega ning tagada head tingimused
kehalise kasvatuse tundideks Paide
gümnaasiumile ja treeninguteks Paide
linna elanikele.
Samuti on lähtutud kuluefektiivsuse põhimõttest, ehk võimalikult väheste rahaliste vahenditega pakkuda
linnakodanikele parimaid tingimusi
ja parimat teenust ning õiglasest põhimõttest kohelda kõiki riigihankes
osalejaid võrdselt.
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Eakate päevakeskusel uued ringid
ja uued külastajad
Maimu Lomp
Päevakeskuse ringijuhendaja

P

aide Eakate Päevakeskuses
jätkusid märtsis igakuised
ringide tööd, lauluansambel rõõmustas pidudel sünnipäevalapsi
ja meie külalisi ning tore, et on lisandunud uusi võimlejaid, esinemisring harjutab uut kava.
Käsitööringi tublid naised ja igapäevased külastajad on andnud uue ilme
päevakeskuse ruumidele. Nende osavate käte abil said peosaali toolid uued
katted, laudadele uued linikud ja lilled,
käib hoogne ruumide korrastamine, et
luua kõigile päevakeskuse külastajatele meeldiv keskkond. Käsitööringis oli
uudne tegevus, kus valmisid kristallvaiguehted. Huvi nende valmistamiseks oli
suur ja valminud ehted kaunid. Järgmisena on plaanis kevadiste uksepärgade
valmistamine ja siis järgneb huvilistele
õmblustöö. Korda said suured kangasteljed, millel töötamiseks juba järjekord.
Tubli tööpäeva keskmes on mõnusad

Märts Järvamaa Keskraamatukogu lasteosakonnas
Jane Kiristaja
Järvamaa Keskraamatukogu

10.

märtsil kohtusid Järvamaa Keskraamatukogus Paide Ühisgümnaasiumi noorte raamatusõpradega
Kultuurkapitali 2014. aasta
lastekirjanduse nominendid
Indrek Koff ja Contra ning
varalahkunud Andri Ervaldi
raamatut „Unenäorong” tutvustas jutuvestja Piret Päär.
3. A klassi õpilased pakkusid kokkutulnuile kamapalle ja esitasid luuletuse „Kamapallid”. Indrek Koff
luges lugusid oma raamatust „Kirju koer” ning Contra esitas luuletusi raamatust „Kõik on kõige targemad”. Tänaseks on teada, et 2014.
aasta lastekirjanduse aastapreemia
omistatigi selle raamatu eest Contrale. Kohtumise lõpul vastasid kirjanikud laste küsimustele. Huvitav oli

nii kirjanikel kui ka lastel. 13. märtsil käisid PAIde lasteaia Tuulepai,
Päikesepai ja Tähepai rühmad lasteraamatukogus emakeelepäeva tähistamas. Koos luuletusi lugedes ja
seinale kodumaist pilti kokku pannes sai lastele selgemaks kodumaa ja
emakeele tähtsus.
Projekti „Koolivaheaeg noortekeskuses” raames toimusid 18.
märtsil tegevused raamatukogus.
Orienteeruti raamatutes ja raamatukogus ning meisterdati järjehoidjaid. Muusika-aasta raames esinesid
vennad Erik ja Mait Mikussaar. 26.
märtsil hakkavad üksteiselt mõõtu
võtma maakonna koolide tublimad
3. - 4. klasside laste krimikirjanduse asjatundjad. Võitjavõistkond
esindab Järvamaad 11. aprillil Eesti
Rahvusraamatukogus toimuval üleeestilise kirjandusmängu finaalis.
Kohtumiseni raamatukogus!
Foto: Aive Äärma

Varsti on käes konnade rändeaeg. Tavaliselt hakkavad konnad
liikuma aprilli lõpus, kuid kõik oleneb ilmast:
vajalik on püsiv ööpäevaringne plusstemperatuur ja väike vihm. Päeva lõikes liiguvad konnad
päikeseloojangust alates 2-4 tunni jooksul. Väldi
rände ajal võimalusel autoga liiklemist Paide linnas Järve teel!

teejoomise minutid. Veebruarikuus toimus mitmeid kohtumisi poliitikutega.
Külas käisid Kaia Iva, Kersti Sarapuu,
Jürgen Ligi, Helmen Kütt, Tiina Oraste.
Koostöös Puuetega Inimeste Kojaga toimusid mitmed terviseteemalised loengud. Meeldejääv oli Riigikogu külastus,
kus meid võttis vastu pr. Kaia Iva. Saime
tõusta ka Pika Hermanni torni, kust tänu ilusale ilmale oli võrratu vaade Tallinnale. Järgnes Neitsitorni kohvik-muuseumi külastus ja ekskursioon mööda
bastionikäike Kiek in de Köki torni.
Meeleolukas oli sõbrapäeva ja vastlapäeva tähistamine koos sotsiaalhoolekande
ministri pr. Helmen Kütiga. Lauldi koos
seltskonnalauluringiga, loeti luuletusi ja
keerutati tantsujalga.
Vabariigi aastapäevapidu toimus koos
meie sünnipäevalaste peoga. Peokõne
pidas meie elupõline kultuuritöötaja
Milvi Alev, kaunid laulud esitas ansambel „Leelo“ Sirje Unga juhendamisel.
Meie tegemistega saab nüüd tutvuda
ka Paide Sotsiaaltöökeskuse koduleheküljel www.pstk.ee! F

Seenioride tantsuring tähistas kuu lõpul
oma 20. sünnipäeva. Väge täis memmed,
ka mõni härrasmees, käivad koos korra
nädalas esmaspäeviti kell 15.00 Paide Kultuurikeskuses, et tantse õppida ja toredas
seltskonnas viibida. Juhendab Leili Paits.
Ka uued tantsijad on oodatud! Tants paneb Paide memmed särama! Palju õnne!
Fotod: Maarit Nõmm

Paide Kultuurikeskus 2014 arvudes
Paide Kultuurikeskuses toimus 2014.a

439 üritust, millest:
• 56 professionaalsete teatrite ja kontserdikorraldajate poolt antud etendust
ja kontserti – külastajaid kokku 11773
• 127 konverentsi, seminari ja koolituspäevi – külastajaid kokku 6571
• 125 üritust kultuurisündmust sh aktu-

sed, peoõhtud, vastuvõtud, taidluskollektiivide ülesastumised jne – külastajaid 9907
• 71 eriilmelist sündmust mille hulgas
ka messid, doonoripäevad, proovid külaliskorraldajatelt – külastajaid kokku
11884
• 20 ostu-müügipäeva

• 53 üritust (sealhulgas laatasid 12) korraldas Paide Kultuurikeskus (sealhulgas linna tähtsündmused, lastehommikud, laadad,
laulupäevad jne) kas kultuurikeskuse
ruumides, Keskväljakul, Vallimäe või kirikus – külastajaid kokku 22499
• 58 kinoseanssi – külastajaid 4742

Kultuurisündmused Paides
KONTSERDID

25.03 kell 11 lastekontsert “Muinasjutugala”. Piletid: 3-8€
Georg Otsa nimelise Muusikakooli kollektiivid toovad ühiste jõududega lavale muusikalise muinasjutugala, kus kõlavad tuntud
muusikalised teemad ja tuttavad
muinasjutukatked läbi aegade
ning žanrite. Esinevad: Georg Otsa nimelise muusikakooli sümfooniaorkester, dirigent Kaspar Mänd.
Kaastegev näitleja Veiko Tubin (Tallinna Linnateater). Kõlab Sergei
Prokofjevi sümfooniline jutustus
„Petja ja hunt“ ning teised muusikalised muinasjutustseenid:
Korngold. Sissejuhatus ballett-pantomiimile “Lumemees”
Tšaikovski. Katkendid balletist
“Pähklipureja”
Ravel. “Nõiduslik aed” süidist “Emahane lood”
07.04 kell 19 Eesti Kontsert esitleb:
kontserdisari “Eliitkontserdid” Virgo
Veldi (saksofon), Marius Järvi (tšello), Jaak Lutsoja (akordion). Piletid:
8/6€
J. S. Bach, D. Milhaud. “Scaramouche” altsaksofonile ja klaverile op.
165, L. Fancelli “Acquarelli Cubani”

19.04 kell 16 – 19 Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu Kevadfestival,
tasuta
ESOLi Kevadfestivalile tulevad kokku erinevad noorteorkestrid üle
Eesti, et esineda eraldi kui ka kõik
koos ühendorkestrina. Sellist tüüpi
koosmängupäevad on toimunud
juba Narvas, Valgas ja Pärnus ning
on muutunud toredaks kohtumispaigaks noortele muusikutele ning
nende orkestrijuhtidele. Kontsert
on tasuta ning kõik on oodatud
kuulama-vaatama sh koolinoored.
Koha broneerimiseks palume hankida Piletimaalima keskkonnast või
Paide Kultuurikeskusest 0 hinnaga
pileti.

TEATRID

01.04 kell 19 – 22 Comedy Estonia:
“Esimene eesti keeles!” Stand-up
etendus. Piletid: 7€
Seitse Eesti eri paigust tulnud koomikut saavad laval kokku, et esitada oma viimaste aastate parimaid
nalju. Viis aastat on nad oma etteastet lihvinud esinedes lugematuid kordi vaba mikrofoni üritustel
Tallinnas ja Tartus, katsetanud oma
nalju Pudel baari publiku ees ning

pannud ennast proovile Hetk baaris ja Vilde lokaalis.
Comedy Estonia toob oma tulevikulootused pimedatest baaridest
eredasse rambivalgusesse – tõukab linnupojad pesast välja, lootes,
et nii mõnigi saab tuule tiibadesse
ja alustab oma jõulist tähelendu.
Etendus on rangelt eesti keeles, et
demonstreerida emakeele ilu ja
valu. Enne etendust aitab tuju üles
kütta DJ ja õhtut juhib Comedy
Estonia koomik Stewart Johnson.
Esinevad: Karl-Alari Varma, Tigran
Gevorkjan, Janika Maidle, Ardo
Asperk, Daniel Veinbergs, Mikael
Meema. Peaesineja: Sander Õigus.
Õhtujuhiks on Comedy Estonia
asutaja Stewart Johnson.
16.04 kell 11 ja kell 14 Nukuteater
– “Nublu”. Piletid: 6€. Kestus 50 minutit
Õpetlik nukulavastus vanusele
4-10. Loo peategelane on valkjas,
pruunide laikudega koerake Nublu, kes eksib juhuslikult tuletõrjemajja ning temast saab pritsimeeste lemmik ja tubli tuletõrjekoer.
Nukuetenduse käigus osaleb teatripublik tuleohutusõppusel, mida
viivad läbi lustakad tuletõrjujad

Mustpea ja Valgemaa ning nende tuletõrjekoer Nublu. Õppusega
koos jutustavad nad loo sellest, kuidas vapper Nublu nende juurde tuli, vahepeal kaduma läks ja siis jälle
õnnelikult tuletõrjemeeskonnaga
liitus. Mängivad: Mihkel Tikerpalu,
Tarmo Männard, Katri Pekri, Lee
Trei, Jevgeni Moissejenko, Sandra
Lange või Laura Nõlvak
27.04 kell 19 Jan Uuspõld esitleb etendus “Mees metsast (Mart Müürisepp). Piletid 14.60-16.60€
Kes on see üliandekas poiss, kes
suudab tummaksvõtva usutavusega jäljendada keda iganes Tina
Turnerist Jaak Joalani? Poiss, kelle matkimisvõime paneb Andrus
Vaariku arvates originaalidki kahvatama. Poiss, kes paneb neidude
südamed palavikuliselt põksuma
ja kellel endal on samas säärejooks,
mida kadestab Tanja Mihhailova?
Poiss, kes nukunäitlejana paneb laval elama kasvõi puuhalu või poroloonitüki? Mart Müürisepp tuli, nägi ja võitis.
Aga kust ta tuli? Kes ta on? Vastused neile küsimustele on nüüd teie
ees laval. Ja need vastused on uskumatult üllatavad! Mees Metsast

on tõenäoliselt selle kevade kõige
kummalisem ja rabavam lavalugu
- seda lihtsalt peab nägema!

KULTUURISÜNDMUSED

29.03 kell 16 LC Paide Bastion ja
Paide Z-klubi heategevuskontsert
(vt info lk 8)
04.04 kell 20 Kevadpühade seltskonnatantsuõhtu ansambliga Vana Kallim, kammersaalis. Piletid:
eelmüügis 5€, samal päeval 7€
Söögi-joogi eest kannab hoolt
kohvik Treeger. Kauneid hetki jäädvustab Virge. Laudade broneerimine kultuurikeskuse kassas
11.04 kell 17 Paide Meeskoor 40
17.04 Paide Ühisgümnaasiumi
muusikal
23.04 kell 18 Paide Gümnaasiumi
kevadkontsert
25.04 kell 10-16 Paide nelja kuninga päev ja laat, Paide Keskväljakul.
Kuningad annavad välja tiitleid ja
auplaate ning teevad hinnangu
aastaringile Paides.
Mehistele meestele toimuvad
rammumeeste ja poomivõitlus.
Etendus. Tantsurahvas. Ansambel POSÕ. Koduleivakonkurss, käsitöökoda ja sepikoda. Päeva ju-

hib laadakuulutaja. Laada teave ja
kauplejate kirjapanek: www.paidekultuurikeskus.ee, 5556 4244
25.- 26. 04 Järvamaa laste lauluvõistlus “Laulukaar”

VARIA

26.03 kell 10:30 – 15 Doonoripäev,
kammersaalis
24.04 kell 11-14 Töömess
30.04 kell 10:30 – 15 Doonoripäev,
kammersaalis

KINOD

Lähiajal linastuvad filmid: “Lammas Shaun”, “Naabripoiss” ja “Teine
parim hotell terves Indias”. Kinokavaga saab tutvuda: www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino
Facebooki lehel
28.03 kell 11 Väikelastega kinno
hommik filmiga “Teine parim hotell terves Indias”. Pilet 3€. Lastehoid ja mängunurk jalutuskoridoris. Kinno võib kaasa võtta ka beebi,
heliefektid on vaiksemad ja saal on
hämar terve filmi aja.

NÄITUSED

kuni 30.03.2015 Näitus “Akvarellleidlike võimaluste kunst II”.
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 Tunne Paide inimesi!

Silva Nurmik - laste lemmikkasvataja
P

AIde Lasteaia õpetajal Silva
Nurmikul möödus 11. märtsil 45 aastat päevast, mil esimest korda alustas Paides tööd
lasteaiakasvatajana. Staažikat
kasvatajat hindavad nii lapsevanemad kui ka mudilased,
kellele Silva on üheks suureks
lemmikuks.
Alustasite tööd 1970. aastal, mis teil
sellest päevast meeles on?
Tegemist oli Paide 1.Lastepäevakoduga. Mind võeti vastu nagu last - pandi
saalis ringi keskele ja lauldi ümber minu.

Kust te pärit olete?
Ma sündisin Esnas.Kuni 4.klassini
käisin Esna Algkoolis. Siis kolis minu
pere Viljandimaale, kus käisin Halliste
8.kl Koolis. Sealt läksin õppima Tallinna Pedagoogilisse Kooli.Pere kolis
tagasi Järvamaale, seekord Sargverre.
Kuidas teist lasteaiakasvataja sai?
Ma mäletan, et kui ma olin veel väike, nii umbes 7-aastane ja me elasime
Esnas, siis pandi mind teisi väikeseid
lapsi valvama. Üks neist oli isegi paarikuune. Min ise olin selle üle nii uhke, just kui väike emme. Neid pisikesi
beebisid toodigi mulle hoida. Nii hästi mäletan, kuidas ma ei saanud ühele
titele süüa antud, sest ei osanud lutti
nii suhu suunata, et august piim lapsele näole ei pritsinuks.Kussutasingi ta
magama. Huvitav, et mulle ei õpetatud
hoidmist, vaid usaldati lihtsalt....Nüüd
on hirmutav mõeldagi sellele.
Oli see rohkem siis töö või hobi?
Töö ka. Ükskord, kümneaastasena,
sain omale isegi käekella! Ema kasvatas meid kolme last üksinda ning olime
päris vaesed. Kord sain uue kleidi, küll
mul oli hea meel.

Olete siis lastekasvataja juba hingelt?
Ei oska öelda. Küll jõudis see sinnamaani, et sujuvalt läksingi lasteaiakasvatajaks Tallinna õppima. Minu erialaks oli med-õde-sõimekasvataja, see
kursus avati siis esmakordselt. Mõne
aasta pärast see eriala suleti.Meil oli
neli kursust.
Õppetöö oli väga intensiivne, käisime päevast päeva lastehaiglates ja
lasteaedades praktikal. Suur koormus
oli võrreldes sellega, kuidas tänapäeval
kaugõppe vormis saab eriala omandatud.

Mis selle töö juures teile kõige
rohkem meeldib?
Mulle meeldib lastega käsitööd teha, igasuguseid nikerdusi, samuti käia
looduses ja rääkida lastega kui endasugustega. Kui vaja, lasen käpuli ja olen
nende tasemel (naerab). Lapsed ei kutsu mind ei kasvatajaks ega õpetajaks,
ikka Silva. Nad ei karda mind üldse
(naerab)!
Mille poolest on väikesed inimesed toredamad kui suured inimesed?
Nad on palju targemad. Lapsed ütlevad kohe, mida nad mõtlevad või
mida ühest ja teisest asjast arvavad. Pärast võib lihtsalt lisada, kuidas meie seda või teist asja näeme. Tuleb laps ära
kuulata. Tänapäeval on lapsed palju
targemad kui vanasti.
Kui erinevad on lapsed nelikümmend aastat tagasi ja nüüd?
Praegu on nelja-aastased seal tasemel, mis varem olid kuue-seitsmeaastased. Nad haaravad kõike palju kiiremini. Pole vaja sada korda midagi
korrata, tunni lõpuks on neil kõik juba
selge. Arusaamine on tänapäeva lastel
palju parem.

Kommentaar

Ulvi Vaher, lapsevanem
Silva on nii lastele kui lastevanematele õnnelik valik, sest lapsed on lasteaias rõõmsad ja õnnelikud ning emadel-isadel süda
tööpostil rahul, sest kõik on tõesti korras. Minu jaoks on oluline ka õppimine läbi mängu. Lapsed ei tajugi, et nad tegelikult
ÕPIVAD tähti, numbreid, lugemist ja arvutamist. Kaheksa aasta jooksul,
mil minul on olnud võimalus pea igapäevaselt Silvaga kohtuda, ei ole tal
kunagi olnud halb tuju või on ta osanud seda hästi varjata. Ma olen tõesti
õnnelik, et meie pere mõlema tütre õpetajaks on olnud just Silva!

Paide linnavalitsuse ametnik võttis
ette hulljulge matka

P

aide linnavalitsuse arendusnõunik Ester Marjapuu
on sportlik ja mõneti ka hulljulge naine, kes otsustas oma
puhkuse veebruaris välja võtta ning pea kuu aega Aafrikas
rattaga sõita. Õnneks ei teinud
ta seda üksi, Järvamaalt oli sama hulljulgeid veelgi.
Reis algas Ugandast ja lõppes Keenias. 700 km jooksul läbiti ka paiku,
kus turiste vähe ja näeb seda päris
ehedat Aafrika eluolu.
Sõideti hõredas õhus 2600m kõrgusel, ekvaatori karmi päikest “võeti”
kolm korda ning suurlinnade liikluskaosest pääseti kriimustusteta. “Kui
midagi väsitas, siis pidev tähelepanu

keskpunktis olemine,” naerab nelja
lapse ema Ester. “Kohe kui kusagil
peatuse tegime, olid lapsed ümber.
Samas tundsime ennast igal pool turvaliselt, kuigi inimesi oli meie ümber
tohutult!” Foto: erakogu

Millest see tingitud on?
Praegu peavad lapsed hästi palju kaasa mõtlema. Vanasti pidid lapsed kõiki
asju ühtmoodi tegema. Nii hästi mäletan, kuidas õpetasime lastele redelit või
teed jänestejälgedega joonistama. See tuli
neile selgeks tampida, et redel käib ikka
püsti, mitte pikali! Siiamaani tuleb naer
peale ja isegi piinlik on. Praegu on nii, et
lapsed joonistavad nii, nagu nemad asja
näevad, anna ainult teema kätte. Ja kui
laps tahab, võib ta redeli ka pikali joonistada või jänese kolme jalga (naerab).

Mis on lasteaiaõpetaja töös kõige
olulisem?
See, et lapsed sind usaldavad. Isegi
tagaselja ei tohi neist midagi rääkida,
lastel on silmad ja kõrvad kukla taga ja
igal pool. Ka nemad peavad nägema,
et sa neid usaldad. Lapsed ei taha, et sa
nende asjadesse väga trügid, et püüad
õpetada ja mingeid omi asju peale suruda kui keegi targem. Lastega peab
koos asju arutama. Muidugi igasugused näited on olulised. Kui laps kukub
poriloiku, siis ta peab ise nägema ja
kogema, kui kaua miski kuivab ja kui
raske on pärast riideid pesta. Lastega
peab olema võrdväärne partner.
Kas tuleb meelde mõni tore lugu
lastega?
Tuli meelde, kuidas lapsed omavahel ükskord arutasid, kes lasteaias boss
on, kes tähtsam on-huvitav oli eemalt
kuulata.
Praegu on teemaks ka see, kuidas Silva neid kepiga piinab ehk näitab seinal
tähti. See neile ei meeldi :)Otseselt õppimine on laste meelest mängu segamine, õpetamine peab käima läbi mängu.
Kunagi ammu oli olukord, kus mul
oli 35 last sõimerühmas ning pidin
nendega ühel päeval üksi hakkama saama. Ma pidin nad kõik riidesse panema, et õue minna. See oli küll äge, et
ühest otsast paned riidesse ja teisest otsast uuesti riidest lahti.
Mäletan veel, et vanas majas (praegune Paide Pansionaat) oli üks tüdruk Kai, kes jäi magama ainult nii, kui
hoidsin tal käest kinni. Kui ta magama
jäi, roomasin neljakäpukil toast välja,
aga hetkel, kui olin juba väljas, hakkas
ta nutma ning pidin tagasi minema.
Kui Pärnu tänava lasteaed kinni
pandi ning ehitati uus Kastani täna-

Paide Huvikeskusesse on oodatud
nii lapsed, noored
kui ka täiskasvanud kunstihuvilised õppima:
käsitööd, joonistamist, joonestamist, maalimist,
keraamikat, portselanimaali, kirjakunsti, moekunsti,
fotograafiat, arvutikunsti ja meisterdamist poistele.
Registreerimine ja
lisainfo:
merle@paidetk.ee
5551 4696

Silva Nurmik oma Võilillede rühma lastega. “Pilt on tehtud Eesti vabariigi
aastapäeva aktuse eel. Lapsed ise organiseerisid pildistamise - võtsid
minu telefoni, sättisid õige režiimi, jooksid pildile ning nii me selle selfie
tegimegi,” naljatas ta.
val, otsustasite teie Tallinna tänava
maja kasuks. Miks?
Mina tahtsin ikka metsa minna. Me
oleme seal täitsa metsa sees, loodus
ümberringi. Pean veel ütlema, et meie
maja naised on maailma parimad töökaaslased!
Lasteaiakasvataja vs lasteaiaõpetaja
Minu meelest on õigem ikka lasteaiakasvataja. Rohkem me ikka kasvatame
neid, õpetame läbi mängu.
Kuidas olete oma kodulinnaga rahul?
Paidesse tulin seoses suunamisega 45
aastat tagasi. Mulle siin meeldib, sest see
on väike, rahulik ja roheline linn. Tallinnaga ei saa kohe üldse võrrelda. Kui
mõtlen oma lastele, siis neil on siin ka
hea kasvada ja elada. Me saame kursusega igal aastal kokku ja siis on olnud
jutuks, kuidas siin Paides ikka nii palju
üritusi toimub.
Teil on omal neli last. Olete neile ka
kasvataja olnud lasteaias?
Jana on 43, Reimo 40, Riin (Riin
Luks, Paide Avatud Noortekeskuse noor-

sootöötaja) on 24 ning Laura 23. Huvitav on see, et minu lastest pole ükski
tahtnud lasteaias käia. Minu rühmas nad
käinud pole. Aga viisin nad lõunast juba
koju, kui olin hommikuses vahetuses.
Kui suur vahe on kasvatada enda
lapsi emana ja lapsi lasteaias?
Suur vahe on. Enda lapsi sai ikka karistada ka, lasteaias me seda ju ei tee.
Lasteaias teen ainult kurja häält, aga seda nad ei karda enam ammu (naerab).
Kui saaksite lasteaias midagi muuta, mis see oleks?
Mulle praegune süsteem täitsa meeldib ja sobib. Kokkuvõttes kasvavad ju
kõigist lastest ikkagi normaalsed inimesed, on neid siis lasteaias õpetatud nii
või teisiti. Pole vaja ju neid väga piinata, peaasi, et oskavad lugeda ja kirjutada.
Varsti on kõik targad niikuinii.
Silva Nurmikule meeldib maal nokitsemine igasuguse ilmaga; lilleseades
Riina Annuse juures on õpitud igasuguseid meisterdamisi nii taimede, puu,
klaasi, kipsi ja muuga. “Olen igavesti tänulik talle. Metsas võin kolada ringi tundide viisi ja otsida põnevat materjali!”
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 Kooliuudised

Osalemine Eesti
Pandipakendi
keskkonnateemalises
haridusprogrammis
Taimi Jürgenstein, Paide Gümnaasiumi klassijuhataja

Kooli

I ja II kooliastme klassid osalesid
veebruaris Eesti Pandipakendi keskkonnateemalises haridusprogrammis, et suurendada oma keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvuda pakendite taaskasutamisse suunamise
tähtsusega. Osalevad klassid said tundides
kasutada Eesti pandipakendi poolt kooli
saadetud õppekomplekti.
Kuidas saab plastpudelist jalgpallisärk, miks plekkpurk Inglismaale reisib ja miks peaks iga pandipakend
jõudma taaskasutusse – need ning paljud teised küsimused said õpilastele pandipakendi tundides selgemaks. Loodetavasti antakse edaspidi ka oma panus
hoidmaks Eestimaad puhtana.
Eesti Pandipakend loosis välja ka mitmeid auhindu.
Kuna seekord naeratas loosiõnn just meie koolile, siis
27. märtsil sõidab projektis osalenud klassidele külla
AHHAA teadusteater etendusega ,,Vee võlud“.

11. klassi õpilased käisid
Portugalis
Henri Vilmre ja Martin Nõulik,
Paide Gümnaasiumi õpilased

Kuu algul oli kahel 11. klassi õpilasel või-

malik osaleda Erasmuse projekti raames
Portugalis looduseteemalisel õppereisil.
Elasime peredes. Toimusid erinevad programmid,
näiteks vaatamisväärsuste külastamine Sintra lähistel
ning klassitunnid. Üks põnevamaid tunde oli keemia,
kus kõik Erasmuse programmi osalejad ehk 2 rootslast, 2 kreeklast, 2 portugallast ning meie tegime katseid oma riikide muldade ja veega. Katse tulemusena
saime teada, et Eesti jõevee soolsus on kõige väiksem.
Teiseks väga huvitavaks boonuseks oli perekonnas ööbimine ja inglise keelses keskkonnas viibimine, mis
arendas keeleoskust. Perekond andis väga hea ülevaate Portugali elust ja igapäevastest tegevustest. Viimasel
päeval käisime Portugali pealinnas Lissabonis. Meie
reis lõppes piduliku õhtusöögiga, kus meile omistati
koolituste sertifikaat.
Kokkuvõtteks võime öelda, et tegemist oli väga
meeldejääva reisiga, mis oli huvitav nii kultuuri kui ka
õppimise poolest. Portugalis omandatu jääb väga pikaks ajaks meelde ning annab meile indu kogu eluks.
Aitäh õpetaja Elbe Metsatalule, kes meiega kaasas käis!

Paide noorte edu
õigekirjakonkursil
Anne Kivimäe, Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja

IV Järvamaa 5.-12. klasside õpilaste õi-

gekirjakonkursil saavutasid Paide koolide
noored väga häid tulemusi. Emakeelepäeva
eel on Järvamaal juba neljal aastal võistu etteütlust kirjutatud. Seekord toimus see Türi
põhikoolis.
Oma vanuseklasside parimad olid Kaisa Leht ja Ralf-Markus Heero (mõlemad PÜG) ning Jane Rattik
(PG). Paremini õnnestus võistlustöö veel Paide gümnaasiumi 5. klassi tüdrukutel Lizette Marii Õismal ja
Stella Victoria Siidril ( 3.-4. koht), 6. klassi õpilasel
Karet-Anette Härmal (2.-6. koht), 8. klassi õpilasel
Linda Blandel (2.-3. koht) ning Paide ühisgümnaasiumi neidudel Martiina Põderil (2.-3. koht) ning Hille
Kaljumäel (2. koht).
„On tore, et e-etteütluse ja nuhvli-ajastu kõrval leidub ikka õpilasi, kes võtavad hea meelega pliiatsi kätte ja on valmis ilusa kirjaga õpetaja dikteerimise järgi
teksti puhtale paberile kirja panema. Kindlasti väärivad kõik osalejad kiitmist: tekstid olid ju üsna krõbedad ja nõudsid tähelepanelikku kuulamist,” rääkis
Paide gümnaasiumi emakeeleõpetaja Ülle Rohtma.
Selleaastast konkurssi toetasid sponsoritena haridus- ja teadusministeerium ning AS Kuma, samuti
andsid oma abi Türi põhikool ning vallavalitsus.

Solistide lauluvõistlus Viisikera 2015
Anne Toomistu
Paide Gümnaasiumi
muusikaõpetaja

10

. märtsil sai kolis
teoks solistide lauluvõistlus Viisikera. Eesmärgiks on tublidel lauljatel
end proovile panna ja harjutada publiku ees esinemist. Oluline on teha seda
just enne Paide linna lauluvõistluse Lauluhäll toimumist.
Osales 30 lauljat neljas vanuserühmas. Laulud õpetasid selgeks
muusikaõpetajad Malle Nööp ja

Anne Toomistu. Lauljaid hindas
žürii koosseisus Piret Järvet (Paide
Ühisgümnaasiumi muusikaõpe-

Laureaaditiitel
võimlemisfestivalilt
Krista Rikk,
Paide Gümnaasiumi klassijuhataja

28.

veebruaril osalesid 3.b
klassi tüdrukud ja poisid
oma võimlemiskavadega Eesti
Koolispordi Liidu Võimlemisfestivalil Raplas.
Meie alagrupis võistles kaheksa rühma. Mõlemad kavad võistlesid ühes
kategoorias.
Poiste kava
,,Kui sul
tuju hea“
pärjati I vanuseastmes
laureaaditiitliga. Kava
autoriks oli
Tarmo Alt.
Saime toreda
võistluskogemuse ja
palju indu
juurde!

taja), Riina Õun (Paide gümnaasiumi õpetaja), Paula Kivimäe (PG
11B), Robin Oja (PG 10) ja Elis
Themas (PG 12). Solistide võistulaulmise kutsus ellu endine Paide
Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Mare Nugis 2001. aastal. Sellest
ajast alates on üritus toimunud
igal õppeaastal.
Lauljatele, kes pääsesid edasi
Paide linna lauluvõistlusele Lauluhäll, anti žürii poolt nn kollane kaart.
8.-10. aastaste vanuserühm
Steven Isak Tambla, Sandra Triisa,
Karl Keio Aare, Teele Lotte Trug,
Emili Heinaste, Keitlin Kaaret,

Lisete Puk ja Egert Ninep.
11. – 13. aastaste vanuserühm
Kaisa Kaldam, Kristen Niidla,
Mari-Helen Aare ja Elizabeth
Kattai.
14.-16. aastaste vanuserühm
Damaris Ly Tambla, Andriana
Lomakina ja Linda Blande
17. – 19. aastaste vanuserühm
Christopher Voolaid, Kristofer
Jürisoo ja Erik Mikussaar
Žürii andis välja ka mitmeid
eripreemiaid. Igal aastal saab uue
omaniku võistluse rändauhind
Laulukukk. Sel aastal sai Grand
Prix omanikuks 8A klassi õpilane
Andriana Lomakina (pildil).

Kuldvõtmekese mäng algklassiõpilastele
Helen Trug
Paide Gümnaasiumi huvijuht

R

akvere Teatri algatusel toimus meil
lustakas orienteerumismäng 1.-3.
klassi õpilastele.

Seikluste käigus tuli lahendada erinevaid
ülesandeid, mille lahendamine andis vihje
järgmise punkti asukoha leidmiseks. Viimases
punktis leidsid kõik nutikad Buratinod endale
kuldvõtmekese.

Omaloominguõhtu Paide Ühisgümnaasiumis

5.

Helena Mägi, korraldaja, kooliõpilane

märtsil toimus Paide Ühisgümnaasiumis Omaloominguõhtu, mille
eesmärgiks oli tutvustada meie oma kooli noorte
ning ka õpetajate loometegevusi ja anda igaühele
neist võimalus ennast väljendada läbi oma loomingu.
Ürituse korraldusmeeskond
tahab omaltpoolt tänusõnad
edasi anda järgnevatele toetajatele: Eesti Pagar, Kadri Tare,
Treegeri Kohvik, Võhma Valguse Vabrik, fotograaf Virge Võsu-

jalg, helitehnik Karl Vassiljev, Svetlana Tenson
ning Lilian Mägi.
Suur kummardus kõigi üritusel osalejate ees,
nii esinejate kui ka pealtvaatajate! Foto: erakogu

Gümnasistid pidasid öökooli
Kristofer Jürisoo
Paide Gümnaasiumi 12. klassi
õpilane

P

aar korda õppeaasta
jooksul on näha klassiruumides ka hilistel õhtutundidel
põlevaid tulesid. Seekord toimus juba traditsiooniks saanud öökool 13. märtsil ning
sellest said osa võtta gümnaasiumiastme
õpilased.
Gümnasistidele
korraldati
selline üritus esimest korda
ning põnevust oli õhus tunda.
Pikka ja lärmakat õhtut alustas
Kuldvillak. Küsimusi oli viiest vald-

konnast ning küsimuste keerulisus
sõltus sellest, millise summaga küsimuse meeskond valis. Vägeva show
andsid Teadusbussi tudengid. Kaks
neiut, kes katseid tegid ning tulemusi näitasid, pakkusid publikule nii
pauku, sädemeid kui ka vahtu. Iga
kord pidi silmad punnis vaatama,
kuna muidu oleks äkki millestki huvitavast ilma jäänud. Nagu sellistele
etteastetele kombeks, lõpetati kogu
asi ühe suure pauguga.
Vennad ja PG vilistlased Madis ja
Priit Kimmel võtsid asja veidi rahulikumalt ning andsid noortele mõtteainet igasugustest maailmaprobleemidest, oma tulevikust ja koolist.

Madis Kimmelit võivad mitmed
teada kui ETV saate „Maahommik“ saatejuhina. Iga klass oli välja
pannud ka kaks viieliikmelist võistkonda, kellest üks lahendas ülesannet ning teine meisterdas eraldi klassis CD-plaatidest, teibist, papist ja
kummist autot. Edukamatena suutsid end tõestada 11. klassi õpilased
võites kogu teadusliku võistlusmängu. Kuid ega ka füüsiline tegevus
vajaka ei jäänud. Kõik Kuldvillaku
meeskonnad pandi jooksma mööda
koolimaja otsides tähti, millest pidi
koostama 10-tähelise sõna. Vahepeal
tehti sööklas ka oma lennule küpsisetorti, mida söödi enam-vähem kell

3 hommikul. Usun, et öökool jättis kõigile hinge palju naeru ja nalja
ning väärt emotsioone. Olen kindel,
et öökool tuleb jutuks ka sügisel, sest
midagi sellist võiks uuesti teha!

Paide Gümnaasiumi õpilased olümpiaadidel
• Matemaatikaolümpiaad
I koht
Maivo Sirelbu, 4A
Robin Oja, 10. klass
Kaarel Siimut, 11A
III koht
Olavi Sau, 11A
Kristiina Veskimäe, 12.
klass
• Füüsikaolümpiaad
I koht
Magnus Renser, 9C
Robin Oja, 10. klass
Kaarel Siimut, 11A
II koht

Gert Kuuba, 9C
Heigo Tornik, 7B
III koht
Germo Aabla, 9C
Diana Simmer, 10. klass
• Keemiaolümpiaad
III koht
Heli Hiiemäe, 8A
Sten Martin, 12. klass
• Geograafiaolümpiaad
I koht
Henri Vilmre, 11B (esindab maakonda vabariiklikul)
III koht
Karl Markus Reisenbuk, 7A

• Bioloogiaolümpiaad
I koht
Siim Kaseste, 6A
Henri Vool, 10. klass
II koht
Robin Oja, 10. klass
III koht
Elis Themas, 12. klass
• Majandusolümpiaad
III koht
Kaarel Siimut
• Informaatikaolümpiaad
II koht
Kenzo Brauer
• Käsitöö- ja tehnoloo-

giaolümpiaad
I koht
Anna Maria Mets, 9B
(esindab maakonda vabariiklikul)
III koht
Johanna Martsoo, 9A
• Inglise keele olümpiaad
III koht
Gunnar Pihlak, 8A
• Vene keele olümpiaad
I koht
Diana Mäesalu, 10. klass
III koht
Kaarel Siimut, 11A

• Emakeele olümpiaad
III koht
Linda Blande, 8A
• Loodusteaduste olümpiaad
I koht
Heigo Tornik, 7B (esindab maakonda vabariiklikul)
• 9. klassi õpilased Ege
Paberit, Martin Tammiste ja Germo Aabla
võitsid Teaduslahingu
maakondliku vooru ning
esindavad maakonda vabariigis

PAIDE EESTIMAA SÜDA

Paide Linnaleht

nr. 3 (218) 25. märts 2015

7
Linnade talimängudelt
Paidele teine koht!

P

aide linn saavutas 31. Eesti linnade talimängudel Valgas
väikeste linnade arvestuses Kärdla järel ja Põlva ees teise
koha.
Tulemused: korvpallis 2. koht, kabes 4., mäesuusatamises 8., murdmaasuusatamise individuaalvõistlusel 9. ja juhtide mitmevõistluses 15. koht.
Kokku osales võistlustel 22 linna. Paide linna eest oli väljas 41 sportlast.
Kõik täpsemad tulemused leiab veebilehelt www.joud.ee.
Kommentaar
Tõnis Tõnström
Paide Viking Window korvpallimeeskonna kapten

IV Neljakuningatee jalgrattaretk
Padiselt Paidesse
J
algrattaretke ülesanne ja
eesmärk on hoida toimimas
matkamarsruuti Nelja Kuninga teed ning tutvustada Paide
nelja kuningat, samuti pöörata
tähelepanu Jüriöö ülestõusule,
mis sümboliseerib meie rahva soovi ja tahet ise otsustada
oma asjade üle. Teekond Padiselt Paidesse on just kui kogu
rahva rännak oma eesmärkide
poole.
Turismirada Nelja Kuninga tee kulgeb läbi Harju, Rapla ja Järva maakonna 14. sajandi olustikuga seotud
paikade, nagu muistsed eestlaste linnused, vaenlase eest peitupugemise
kohad, aga ka looduslike huviväärsuste juurde, mis muidu jäävad tavapärastest turismiteekondadest kõrvale.
Ööbimine, õhtusöök, soe saun ja

ujula külastus ning hommikusöök on
Valtu Spordimajas. Kogu matkal sõidab kaasa giid Riina Annus, kellel on
palju lugusid. Eelmisel aastal osales
retkel poolsada ratturit, selleks aastaks
ootame isegi suuremat osavõttu.
Teekonda ei pea läbima täies ulatuses, vaid võib valida erineva pikkusega lõike.
Helkurvest ja kiiver on kohustuslikud! Rajal sõidavad kaasa Punase Risti töötajad ning tehniline tugi.
Eelregistreerimine kuni 19. aprill,
58005938 või info@paidetervis.ee
Osalustasu täiskasvanule kuni 19.
aprillini 20€ ja õpilastele 10€. Hilisemal ajal täiskasvanule 25€ ja lapsele
15€. Teisel päeval liitujatele osalustasu 10€. (Vajadusel jalgrataste transport Paidest Valtusse).

Osalustasu sisaldab:
- transport Paidest Padisele inimene
+ ratas;
- toitlustus (24. aprilli õhtu ja 25. aprilli hommik), ööbimine; - saun ja
ujumine Valtu Spordimajas;
- Paide Vallitorni külastus koos kehakinnitusega
- Saun Paides E-Piim Spordihallis
Täname koostööpartnereid: Paide linn, Paide Rattapood, Ajakeskus
Wittenstein, Järva Teed AS, Paide
Kultuurikeskus, Kaitseliidu Järva malev, Eesti Punane Rist Järvamaa Selts,
Padise vald ja Raplamaa Rattaklubi.
Ootame kõiki huvilisi kena kevadmatka nautima!
Lisainfo www.paidetervis.ee.
Foto: erakogu

Korvpalliklubi Seitse Makroliiga poistel hooaeg läbi
Erjo Paris
KK7 treener

O

ma
esim e s e l e
hooajale
Eesti meistrivõistlustel tõmbasid
joone alla KK7
klubi Makroliiga poisid (2004 ja
hiljem sündinud). Alagrupimängudes kohtuti kuue meeskonnaga. Võit saadi Salva/Rock II
vastu ning kahel korral kaotati
napilt, näiteks Viljandile vannuti alla kõigest ühe punktiga.

Vahegrupis kahjuks ühtegi võitu
ei saavutatud, kuid paljud mängud
olid väga pingelised ja tagavägised
ning neist saadi häid kogemusi tulevikuks.
Vahegrupimängude järel toimus
B-finaalturniir. Kaotus Haabersti SK/SK Marcusele 14:53 kukutas
Paide poisid mängima kohtadele
9-12. Võit Viljandi üle numbritega
30:29 tähendas B-finaalturniiril 12
võistkonna seas 9. kohta.
Hooaega kokku võttes on väga
positiivne, et sügisel saadud napid
kaotused suudeti finaalturniiril enda kasuks pöörata. Mängijad arene-

sid hooaja käigus iga mänguga, näidati järjest julgemat mängu ja see
kajastus nii rünnakul kui ka kaitses.
Esimese hooaja kohta Eesti meistrivõistlustel tegid poisid väga tubli etteaste. Kokku osales Makroliigas 29
võistkonda üle Eesti.
Võistkonnas mängisid: Hendrik
Haamer, Herman Haamer, Tommy
Tristan Jakobson, Hendri Kingisepp, Cevin Liivat, Andrian Lomakin, Hardi Martjak, Marthen Neeme Pahk, Hendrik Rohtla, Gregori
Sild, Hanno Martti Talts, Miko Vilipõld, Oliver Õun ja Remo Rico
Martinson.

Meeste korvpallis kaitsesid kodulinna au Paide esindusmeeskonna Viking Window mängijad.
Kogu nädalavahetust võeti täie tõsidusega ja selle
kõige preemiaks riputati meestele turniiri lõpus
kaela hõbemedalid.
Talimängude korvpalliturniirist võtsid osa 11
linna meeskonnad. Paide kuulus alagruppi koos Rakvere, Jõgeva ja Tõrvaga. Paide korvpallurid läbisid alagrupifaasi mängud puhaste paberitega. Kõige enam jagus pinget viimasesse mängu Rakvere meeskonnaga,
keda võideti napilt 25:22. Veerandfinaal Põlvaga möödus ülimalt võitluslikult, punk-punkti mäng suudeti enda kasuks kallutada numbritega
32:29, preemiaks koht turniiri esikolmikus. Turniiri esikoha otsustanud
mängus pidid Paide korvpallurid kahjuks alla vanduma kohalikule Valga
meeskonnale numbritega 18 : 31. Mainimist väärib fakt, et Valga meeskonnas lõid turniiril kaasa mitmed Eesti meistriliiga mängumehed, neist
tuntumad Viljar Veski ja Kristjan Evart. Meeskonnas mängisid Janno
Viilup, Tõnis Tõnström, Viljar Pennert, Mirko Oja, Siim Kams, Rauno
Nurklik, Kristjan Sardis, Kaspar Rätsep, Gert Vatsel ja Indrek Martoja.
Paide Vikingi Window korvpallimeeskonna mängijatel on on nii Eesti
MV II liigas kui ka kohalikel Järvamaa meistrivõistlustel kätte jõudnud
hooaja otsustavad mängud. Seni on meeskond näidanud väga head minekut ja kahe liiga peale on 20-st kohtumisest võidetud koguni 19. Edukad põhiturniiri mängud tagasid meeskonnale mõlemas liigas otse pääsu
veerandfinaalidesse. Loodame, et senine võitude jada saab kohamängudes jätku ja Valgas võidetud talimängude hõbemedalile tuleb lähima kuu
aja jooksul märkimisväärne lisa.
Kommentaar
Jana Raude
naiskonna kapten

Naiste korvpallis esindasid Paidet Korvpalliklubi
Seitse kasvandikud. Kolme naiskonna konkurentsis suudeti neljast mängust võita üks ja see andis
teise koha. Esimesel mängupäeval jäid Paide naised
alla Keilale 30:38 ja kuigi Kärdla vastu juhiti suurema osa mängust, tuli ka selles mängus vastu võtta
kaotus numbritega 24:30. Siinkohal tuleb mainida, et erinevalt konkurentidest ei saa Paide naiskond regulaarselt trenni
teha, kuna õpingud on neid viinud kodulinnast kaugele. Siiski tullakse
vähemalt kord aastas kokku, et vanu aegu meenutada ja korvpallist rõõmu tunda. Turniiri viimases kohtumises Kärdla vastu näidati juba väga
ilusat korvpalli – terve mäng hoiti initsiatiivi enda käes ja tulemuseks
25:16 võit. Kuna esimeses mängus kaotati Kärdlale väiksema vahega, tähendas see II kohta. Paide naiskonnas mängisid Jana Raude, Maia Salm,
Liis Metsatalu, Helen Jürgenstein, Laura Jõgisoo, Kristina Karu, Epp
Sampka, Maria Lohu, Birgit Tasso, Anni Männil ja Kristi Virkoja.

Spordisündmused Paides
28.03 k 11.00-19.00 E-Piim Spordihallis Võrkpalliklubi Sünnipäevaturniir. Korraldaja Paide Võrkpalliklubi
01.04 k 10.00-16.00 E-Piim Spordihallis „Tähelepanu
START“ poolfinaal. Korraldaja Eesti Koolispordi Liit
4.-5.04 k 8.00-19.00 Paide linna võimlas V Paide MV
batuudihüpetes. Korraldaja Paide Võimlemiskool
04.04 k 8.30-18.30 E-Piim Spordihallis sisejalgpalliturniir „Paide Spring Cup 2015“. Korraldaja MTÜ
Jalgpallilabor
05.04 k 12.00 paide linna kunstmurustaadionil jalgpalli KV FCF Järva-Jaani SK vs Tartu FC Merkuur. Korraldaja FCF Järva-Jaani SK
05.04 k 17.00 Paide linna kunstmurustaadionil jalgpall II.E/N liiga Paide Linnameeskond II - Tartu JK
Welco Elekter. Korraldaja Paide Linnameeskond
08.04 k 17:00 Paide linna kunstmurustaadion jalgpall U-19 ENMV 2015: FC Paide (97) - SK Tääksi/Viljandi JK Tulevik (97). Korraldaja MTÜ Paide Sport
11.04 k 10.00-15.00 E-Piim Spordihallis Boccia
võistkondlikud sisemeistrivõistlused. Korraldaja
eesti Invaspordi Liit
12.04 E-Piim Spordihallis korvpall „Välkturniir“ Korraldaja: Korvpalliklubi Seitse

11.04 k 14.00 Paide linna kunstmurustaadionil Premium liiga Paide Linnameeskond - Tallinna FC Infonet. Korraldaja Paide Linnameeskond
12.04 k 17.00 Paide linna kunstmurustaadionil jalgpall II.E/N liiga Paide Linnameeskond II
- Kuusalu JK Rada. Korraldaja Paide Linnameeskond
18.04 k 9.45 - 15.00 E-Piim Spordihallis tuletõrjespordi võistlus „Paide torn“. Korraldaja Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts
18.04 k 18:45 Paide linna kunstmurustaadionil/Paide linnastaadionil Jalgpalli Premium liiga Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka. Korraldaja Paide
Linnameeskond
19.04 k 12.00 Paide linna kunstmurustaadionil jalgpall
Türi Ganvix - JK Viljandi Tulevik II. Korraldaja Türi Ganvix
19.04 k 17:00 Paide linna kunstmrusutaaduonil /
Paide linnastaadionil Jalgpall II.E/N liiga Paide Linnameeskond II - Jõhvi FC Lokomotiv. Korraldaja Paide
Linnameeskond
22.04 k 17.00 Paide linna kunstmurustaadionil jalgpall U-19 ENMV 2015 FC Paide (97) - Tallinna FC Flora
(97). Korraldaja MTÜ Paide Sport
22.04 k 18.00-20.00 Orienteerumismäng kogu pe-

rele „Seitsme silla seiklus“. Start
E-Piim Spordihalli ees. Lisainfo
www.paidetervis.ee
23.04 k 10.00 E- Piim Spordihallis korvpall Järvamaa koolide 10.-12.kl T+P. Korraldaja Järvamaa Spordiliit
24.-25.04 IV Neljakuningatee jalgrattaretk Padiselt
Paidesse. Korraldaja SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus Registreerimine ja info elo.oosalu@paidetervis.
ee, 58056658
25.04 k 11.00 - 19.00 E-Piim Spordihallis Stokkeri
Meistrivõistlustel „Tuleviku Eesti liiklusvahend“. Korraldaja In Nomine OÜ
25.04 k 11.00 Paide linna ujulas Järvamaa ujumise
meistrivõistlused (ujula broneeritud 11.00-16.00).
Korraldaja Paide Ujumisklubi
25.04 k 14.00 Paide linnastaadionil / Paide linna
kunstmurustaadionil jalgpall Premium liiga Paide
Linnameeskond - Tallinna FC Flora. Korraldaja Paide
Linnameeskond
26.04 k 11.00 Paide linna ujulas VI Paide-Türi Kevadtriatlon (ujula broneeritud 11.00 -13.00). Registreerimine ja lisainfo www.triatlon.ee. Korraldajad SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus ja Türi Spordiklubide Liit.

Sündmused
Paide kirikus
29.03 kell 10.00 Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga kirikus. Teenistusel esinevad Ridala ja Martna koguduse
koorid Lia Salumäe juhendamisel
02.04 kell 19.00 noortenäidend “Via Dolorosa”- “Kannatuste tee”. Esinevad Paide
Ühisgümnaasiumi näiteringi “Maski taga”
ja “Meeleolu” noored Marju Mändmaa juhendamisel
03.04 kell 10.00 Suure Reede jumalateenistus armulauata
05.04 kell 10.00 I Ülestõusmispüha armulauaga
12.04 kell 10.00 Ülestõusmisaja II pühapäev
14.04 kell 15.00 Jumalateenistus armulauaga Paide Pansionaadis
19.04 kell 16.00 õpetaja Kari Tynkkyneni ametisse seadmise jumalateenistus
armulauaga kirikus. Teenivad EELK Peapiiskop Urmas Viilma, Järva praost Teet
Hanschmidt ning külalisvaimulikud
26.04 Jumalateenistus armulauaga
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Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi!
Salme Altpere
Aniita Tamm
Valentina Kalmus
Erna Suuroja
Elli Meister
Lore Kruusmaa
Erna Laanemägi
Vaike Värk
Väino Lembe
Õie Nõmm
Jaan Eerik
Elisabet Pennert
Silvia Kolnes
Sergei Mokritski
Marta Antipova
Urve Aua
Leopold Kivilo
Eevi-Helene Eller
Antonina Kuvaeva
Lidia Štröm
Heino Laas

92
92
92
91
90
90
90
89
89
88
88
88
87
87
86
86
86
85
85
85
85

Valve Sikut
Jaan Salur
Ahtu Treksler
Salme Kadastik
Hilja Luts
Endel Peets
Elma Tiigi
Olev Kanal
Asta Tetsmann
Liubov Myshkevich
Helle Liivik
Irina Volkova
Vilma Okas
Leili Rajamäe
Eha Hindrek
Milvi Luha
Liidia Liivik
Helgi Uusjärv
Heldur Niglas
Ester Peremees
Helle Aasa

83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
80
79
79
79

Aado Kiin
Milvi Clausen
Aive Nõmmik
Maaja Paimre
Loo Liders
Leili Paits
Ülo-Jüri Raava
Milvi Nurmela
Illar Merisalu
Zinaida Korytina
Lembit Samelberg
Amilda Kiis
Tõnu Saarniit
Elgi Reinhold
Eha Velling
Aino Simson
Veniamin Frolov
Õie Wirth
Maie Pikajago
Koit Mäetalu
Tarmo Linamägi

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

Ants Viimsalu
Faina Semjonova
Mai Jürisson
Malle Oleinik
Mare Nurmik
Ants Kallas
Mihail Vassiljev
Ülo Jõesaar
Milvi Tuimann
Pansionaat Paide
õnnitleb:
Aniita Tamm
Liidia Liivik
Marta Antipova

76
76
76
76
75
75
75
75
75

92
80
86
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Palju õnne Paide linna
uutele ilmakodanikele!
Jete Paavel
02.02.2015
Teele Peetri
05.02.2015
Eliise Oraste
07.02.2015
Steffen Kattai
12.02.2015
Eliise Selter
16.02.2015
Hugo Jüri Kivimäe
16.02.2015
Renat Trofimov
25.02.2015
Ott Oskar Ohu
04.03.2015
* Registreeritud sünnid veebruaris 2015

Külasta Ajakeskuse
Wittenstein sepikoda
Tallinna tn 9!
Info telefonil 56 981 009.
Seoses üürilepingu
lõppemisega suletakse
Paide Ristiku Eesti
Posti postkontor alates
31.03.2015.
Et kõik postitoimetused saaks
tehtud, on Paide linnas olemas
Paide postkontor aadressil
Telliskivi 5. Tel: 6643956
Lahtiolekuajad:
E-R 8:00-18:00, L 9:00-15:00
P suletud

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.kalurileht.ee

