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Paide linnavolikogu
03.07.2015 istungi
kokkuvõte

Ees ootab linna suurim sündmus
Siret Pihelgas
Paide linnapea

• umbusalduse avaldamine Paide linnavolikogu
aseesimehele Janno Lehemetsale nurjus
• anti nõusolek riigigümnaasiumi loomiseks
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekoha kinnistule

Volikogu tegi otsuse
riigigümnaasiumi
asukoha osas
Paide linnavolikogu võttis vastu otsuse

anda nõusolek haridus - ja teadusministeeriumile riigigümnaasiumi loomiseks
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide
õppekoha kinnistule.
Samas tunnistas volikogu kehtetuks volikogu
2014. aasta jaanuaris vastu võetud otsuse „Läbirääkimiste alustamine riigigümnaasiumi loomiseks Posti tn 12 kinnistule”.
Paide linnavolikogu esimehe Peeter Saldre sõnul
oli otsustamiseks viimane aeg. “Asukoha ümber
arutlemise aeg on ümber saanud. Nüüd saab ministeerium tegutsema hakata, kuna oleme asukoha
osas kokkuleppele jõudnud,” ütles Saldre.
“See on oluline ka teistele Järvamaa omavalitsustele, kel tuleb otsus teha oma koolide osas, seda
ka algavate ühinemisläbirääkimiste valguses. Tänane otsus andis meile ka suurema kindluse Paide
Ühisgümnaasiumi hoone rekonstrueerimise osas.
Minister Ligi andis ühisgümnaasiumi külastamisel
seda ka mõista,” lisas ta.
Paide linnapea Siret Pihelgase sõnul hakkavad
küll kaks kooli Järvamaa Kutsehariduskeskus ja
riigigümnaasium tegutsema ühel taristul, kuid
olenemata asukohast tagatakse riigigümnaasiumis
akadeemiline õpe, mille paneb paika riiklik õppekava.
“Samuti hakkavad koolis tõenäoliselt õpetama
meie praegusedki õpetajad. Lisaks võimaldab riik
paremate valikainete olemasolu, milleks omavalitsusel ei pruugi jätkuda rahalist võimekust. Ma ei
välista tulevikus kahe õppeasutuse vahel tekkivat
sünergiat, mis loob paremad võimalused erinevateks koostööprojektideks. Nüüd hakkame töötama ühiste kavatsuste kokkuleppe kallal, mille haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmime,” lisas
linnapea.

Paide linnavolikogu
08.07.2015 istungi
kokkuvõte

H

ead linlased! Kätte on jõudnud need
augustipäevad, mil meie linn võtab
vastu sadu, kui mitte tuhandeid külalisi,
et osaleda Arvamusfestivalil.
Sõnarokk, öeldakse tihtipeale. See on aeg, mil
meil on võimalus näidata oma külalislahkust ja
heasoovlikkust kõikide nende suhtes, kes üle Eesti Südamesse kokku sõidavad. Paide linn on kolmandaks festivaliks valmistunud pikalt ja põhjalikult juba aasta algusest saadik. Sündmus on
pannud linnavalitsust palju pingutama, et oleksi-

8329
inimest

Paide linna aukodaniku tiitlile ja vapimärgile kandideerib
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väärikat isikut

me külaliste saabudes valmis. Oleme panustanud
palju heakorda, ka nt Tallinna tänava kõnniteede
remondi valmimise ajastasime selle üritusega.
Kogu siinne korraldusmeeskond on teinud
head tööd ning võin julgelt öelda, et oleme valmis kõiki võõrustama.
Tundub vahel uskumatuna, kui palju see sündmus inimestele korda läheb. Kes oleks võinud varem arvata, et siia koonduvad pealinna popimad
peokohad, kohvikud ja teatrid, parimad muusikud, kirjanikud ja teadlased, rääkimata üleriigilistest meediaväljaannetest ja -kanalitest. Oleme
need kaks päeva kogu Eesti meedia tähelepanu all.
Loodan, et Arvamusfestival avab meie meeled
ning julgustab fantaseerima. Sellest võib sageli
häid mõtteid kooruda. Ega näiteks arutlemine
Paide oma kutselise teatri üle pole unistusest ja
fantaasiast väga kaugel. Ometi see teema festivalil
üleval on.
Arvamusfestivali asjus olen kohtunud paljude
siinsete ja siit pärit inimestega, kes on aidanud

Südasuviseid mõtteid
Peeter Saldre
Paide linnavolikogu
esimees

O

n käes suve tipphetk, kuid vihmane
ilm surub tuppa ja siinkohal on paras aeg mõned mõtted paberile panna.
Siiani on noored oponendid toitnud oma mõtteavaldustega suvist ajakirjandust ja püüdnud
jätta muljet linnajuhtimise ning linnajuhtide eksimustest ja vigadest ning mõnigi elab oma isiklikku pettumust läbi ajaleheveergudel. Eks igal
kodanikul on õigus oma seisukohta esitada, kaitsta ja tõestada, kuid tundub, et hea maitse piiri ületamine ning rahva arvamus Paide linna poliitika
vastu on muutunud oma olemuselt negatiivseks.
Kes on võtnud selle eesmärgiks, võin kinnitada, et
see on korda läinud. Aga igaühe arusaam päevapoliitikast sõltub tõlgendajast endast.
Tulles linnavalitsuse argipäeva on heameel jäl-

gida nelja tegusa naise tegevust Paide linnavalitsuse liikmena. On saavutatud üksteisemõistmine, usaldus ja positiivne töökeskkond. Täna
võib kinnitada, otsus Paides moodustada neljaliikmeline linnavalitsus on osutunud õigeks.
On palju saavutatud, mille üle uhke olla.
Noortelemmik skatepark on valminud ning seda
kasutatakse väga aktiivselt. Kõnniteed Keskväljaku ümber on suvekuude jooksul saanud uue
katte, mis on jalakäijatele muutnud olukorra kõvasti paremaks ning, mis seal salata, ka silmale
ilusamaks. Üha rohkem hakkavad tänavapildis
silma uued tänavavalgustid, mille tõelist efektiivsust saame hinnata alles pimedama aja saabudes.
Suurem osa projektist on aga juba teostatud.
Hea meel on ka sellest, et Laiale tänavale tuleb
uus perekodu, koostöökokkulepe selleks on sotsiaalministeeriumiga ka sõlmitud ning ehituseks
läheb esimesel võimalusel juba sel sügisel. Tänusõnad pean ütlema taas linnavalitsusele, kes oskas kiiresti tegutseda, et tekkinud võimalusest
kinni haarata, ning seda tulemuslikult.
Ootan pikisilmi ka päeva, mil lõplikult valmib
Paide Kultuurikeskuse sellesuvine remont, mille
käigus on totaalse muutuse läbinud mitmed esinejate- ja personaliruumid.
Kitsaskohaks on jäänud linnapildis heakord ja

kaasa mõelda, kuidas linna elukeskkonda paremaks ja atraktiivsemaks muuta ning mis oleksid
need präänikud, mis tooksid siia noori inimesi
oma peredega. Need kohtumised on andnud palju mõtteid ning eelkõige jõudu ja innustust seda
linna arendada.
Festival on ukse ees. Nüüd on, hea paidelane,
sinu kord aidata kaasa sellele, et meie kodulinnas
toimuv suursündmus hästi õnnestuks. Kutsun
üles kõiki paidelasi festivalimelust osa saama, kas
siis osaledes kollektiivses tantsulaagris Keskväljakul, kaasa rääkides 21. sajandi peremudelite teemal või hoopis proovides kohvikute pakutavat.
Eestimaa süda tuksub sel ajal Paides sõna otseses
mõttes. Paide linnapeana olen uhke selle linna ja
inimeste üle!
Kas Paidest saab ka koht, kust võrsunud ideed
ja mõtted Eestit paremaks muudavad ja leiavad
äramärkimist ajalookroonikates, seda näitab aeg.
Sõnarokime koos!
Foto: Ants Leppoja

haljasalade hooldus. Loodan, et muudatused SA
Paide Haldus juhtimises viivad loodetud tulemusteni. Võib-olla ei ole piisav vahendite hulk
eelarves eelnimetatud tööde teostamiseks, kuid
tundub, et siinkohal aitaks ka parem tööde planeerimine ja koostöö linnavalitsuse vastava ala
spetsialistiga.
Suur tänu ettevõtjatele ja tööandjatele, tänu
kellele on üksikisiku tulumaks Paides tõusuteel.
Vajadus Investeeringute järele on suur ning objekte, millel ei ole linnaeelarves täna katet ning
mis vajavad kiireid lahendusi, on mitu.
Paide linnavolikogu ja linnavalitsust ootavad
lähitulevikus mitmed olulised otsustamist vajavad küsimuse: riigigümnaasiumi valmimisega
2018. aasta septembris on vaja saavutada läbirääkimistel haridus- ja teadusministeeriumiga
linnale parimad tingimused koostöökokkuleppeks. Koostamist vajab arengukava ja projektitaotlus kavandatavale Paide tervisekeskusele Järvamaa Haigla kõrvale. 07. septembril toimub
järjekordne kohtumine omavalitsustega, kes
nõustusid Paide linna ettepanekuga pidada ühinemisläbirääkimisi. Tuleb väga töine sügis ning
otsustamist vajavaid küsimusi on laual palju.
Soovin kõigile päikesepaistelisemat suve jätku,
et koguda energiat oluliste otsuste vastuvõtmisel!

Paide saab kaasaegse perekodu
Ülle Leesmaa
Paide abilinnapea

• Umbusalduse avaldamine Paide Linnavolikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele Kulno
Kleinile nurjus

Paide linnas elab seisuga
01.08.2015
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elmises linnalehes sai mainitud, et
linnal on lootust saada uus perekodu vanemliku hoolitsuseta lastele tänu
Eesti-Šveitsi koostööprogrammile.
Tänaseks on selge, et perekodu tuleb. Sõlmisime sotsiaalministeeriumiga 15. juulil ka
vastava lepingu. Kaaludes põhjalikult, kuhu
seda rajada otsustas linn ära osta kinnistu Lai
41. Praeguse sealse hoone asemele ehitab riik
uue moodulmaja (pildil). Miks just sinna?
Olulisim, millest lähtusime, oli asukoht. Tegemist on kinnistuga, mis asub vahetus läheduses noortekeskuse, kooli ja raamatukoguga,
seega noorele inimesele hea koht kasvamiseks.
Maja ehituseks ja sisustuseks on mõeldud 170
000 eurot, millele linna omaosalus vajalik pole. Küll ostab linn ära nimetatud kinnistu.
Perekodus hakkab elama kuus last ning nö
vanemad. Kui kõik läheb nii nagu planeeri-

tud, siis peaks maja valmima 1. märtsiks. See
on lastele suurepärane võimalus kasvada heades tingimustes ja koduses õhkkonnas ning
mis oluline, õppides iseseisvalt hakkama saama ning majandama.
Kohtusin augusti algul AS Hoolekandeteenused kinnisvara- ja ehitusdirektori Toomas
Jõgevaga ning teemaks kogukonnaelamise
teenuse pakkumine Paide linnas. Riikliku ettevõtte põhitegevusalaks on psüühilise erivajadusega täiskasvanud isikutele hoolekandeteenuste pakkumine. Riik on võtnud praegu
suuna, et sellist teenust võiks üle Eesti pakkuda 1400le inimesele. Sama ettevõtte raja-

tud on ka Türi Kodu, mis mõned aastad tagasi avati. Plaanis on luua Paidesse 10-kohaline
seda teenust pakkuv asutus. Praegu läbirääkimised käivad, ent hetkel parimaks võimalikuks asukohaks oleks praeguse Sotsiaaltöökeskuse maja aadressil Aiavilja 13, millest ühe
püstaku võiks selle teenuse jaoks kohandada.
Tegemist on samuti projektiga, mida täies
ulatuses rahastab AS Hoolekandeteenused.
Selle projekti realiseerudes saaksime kvaliteetset teenust pakkuda kümnele Paide linna
inimesele, lisanduksid veel paar uut töökohta. Loodan, et seegi plaan meil õnnestub.
Ilusat suve jätku kõigile!
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Tänavavalgustusprojektist
J

uuli alguseks oli KIKi tänavavalgustusprojektis seitsmest linnast enim lampe
vahetatud välja Paides. Säästlike Philipsi
LED-valgustitega oli selleks ajaks terviklikult kaetud kaks projektipiirkonda neljast
ning terves linnas paigaldatud üle tuhande
uue valgusti.
Paide tehisjärve äärsel terviserajal, Sillaotsa kergliiklusteel ja Joodi elamurajoonis on tööle lülitatud
114 LED-valgustit. Paide kolmandas piirkonnas,
Soo, Tuleviku, Rahu, Nooruse, Eha, Vee, Vahe ja
Mündi tänavatel vahetati välja üle 150 valgusti.
Kokku vahetatakse projektiga Paides välja 1282
valgustit. Vanalinnapiirkond saab ajastule vastavad
valgustid (pildil).
Foto: Maarit Nõmm

Järvamaa Keskraamatukogu sai uue
direktori
J

ärvamaa Keskraamatukogu uueks direktoriks on Jane Kiristaja, kes
töötas seni seal vanemraamatukoguhoidjana. Veel on ta ametis olnud
Paide valla abivallavanemana ning kultuurispetsialistina Järvamaa
Omavalitsuste Liidu juures.
Jane Kiristaja on lõpetanud Paide 3. keskkooli ning Viljandi Kultuurikolledži. Praegu on tal pooleli raamatukoguhoidjate kutsekoolitus.
Paide linnapea Siret Pihelgase hinnangul oli konkursi tase tugev ning häid kandidaate mitmeid. “Jane Kiristaja kasuks rääkis tema
motiveeritus ning nägemus raamatukogu juhi tööst ja
arenguvõimalustest. Alates eelmise aasta lõpust töötab
ta samas asutuses, samuti omab ta omavalitsuse töö
kogemust ning teab, kuidas näiteks eelarvet koostada.
Tegemist on noore ja tegusa inimesega, ma soovin talle uues ametis jõudu ja edu,” rääkis Pihelgas.
Senine Järvamaa Keskraamatukogu direktor Malle Kull otsustas minna pensionile pärast 47-aastast
juhitööd. Juulis tähistas Malle Kull oma 70. sünnipäeva. Jane Kiristaja esimene tööpäev oli 5. augustil.
Pildil: Järvamaa Keskraamatukogu senine kauaaegne
direktor Malle Kull andis teatepulga uuele juhile üle.
Foto: Maarit Nõmm

Parem astuda!

Paide linna ettevõtluskonkurss
2015 startis
T
aas on võimalik esitada kandidaate
Paide linna ettevõtluskonkursile, et tunnustada häid tegijaid. Kandidaate võivad
konkursile üles seada juriidilised isikud (sh
kandidaat ise), organisatsioonid, asutused
ja eraisikud.
Kandidaate on võimalik esitada neljas
kategoorias:
• Paide parim tööandja 2015
• Paide parim toetaja 2015
• Paide parim kohalik toode või teenus 2015
• Paide parima teeninduskultuuriga ettevõte 2015
Ülesseatav kandidaat peab tegutsema Paide linna
haldusterritooriumil ning tal ei tohi olla riiklikke
maksuvõlgasid. Kategoorias „Paide parim toetaja
2015” võib esitada ka ettevõtjaid, kelle tegevuskoht ei asu Paide linnas, aga kes on toetanud Paide

Täida ära ja lõika välja!

Kategooria:



Ettevõtte nimi:
Põhjendus:
Esitaja kontakt:

linnas toimunud kultuuri- ja spordisündmusi ning
haridus- ja noorsootööd või muid sellealaseid ettevõtmisi.
Esita kandidaat Paide linnavalitsusele 10. septembriks 2015 (ankeedi leiab ka paide.ee lingi Ettevõtlus alt; võib ka vabas vormis), saates või tuues
selle Pärnu tn 3, Paide 72711 või edastada e-postiga:
paide@paide.ee.
Lisainfot saab küsida tel. 383 8616 või rita.laanetu@paide.ee. Samuti paide.ee - Ettevõtlus- ettevõtluskonkurss
Võitjad 2014:
• Parim ettevõte - Nor-Est Wood AS
• Parim tööandja - Eesti Pagar AS
• Parim toetaja - Paide MEK AS
• Parim kohalik toode ja teenus - OÜ Vaaros
• Parima teeninduskultuuriga ettevõte - Mari Meigistuudio OÜ

Kõnniteed Paide Keskväljaku ümber on

muutumas ilusamaks tänu uuele kattele
ning jalale turvalisemaks!
Korraliku teekatte on saanud Pika ja Tallinna
tänava algus, samuti raekojaesine ala ja Vanalinna
kohviku poolne serv. Foto: Maarit Nõmm

Kolmas Arvamusfestival tuleb!
14.-15. augustil Paides toimuval Arvamusfestivalil käsitletakse tee-

masid isejuhtivast tehnoloogiast kuni alkoholikultuurini välja kokku
üle 200 aruteluga.
Lõviosa aruteludest toovad Paidesse festivali partnerühendused ehk sajakonna organisatsiooni koostöös valmivad peaaegu 40 erinevat teemaala. Sel aastal laieneb festivaliala
Paide Vallimäelt Keskväljakule ja Tallinna tänavale, kus koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga ja paljude teiste organisatsioonidega. Lisaks aruteludele on festivalil rikkalik kultuuriprogramm, mis hõlmab nii kirjandus-, teatri-, muusika-, kui ka filmihuviliste soove.
Festival pakub kõigile partneritele kohtumispaika luues selleks mõnusa keskkonna. Lavadel toimuvatel kümnetel aruteludel näeb põnevatel ja olulistel teemadel vestlemas üle
600 inimese nt Aleksei Turovski, Andrei Hvostov, Andres Arrak, Andrus Vaarik, Artur
Talvik, Evelin Ilves, Ilmar Raag, Indrek Tarand, Janek Mäggi, Jüri Luik, Justin Petrone,
Mihkel Kärmas, Raul Rebane, ETV saatejuhid ning Tallinna Linnateatri näitlejad.
Vaata festivali kaarti, kava ja programmi lk 4 ja 5!

Aitäh!
S

ookure lasteaia kauaaegne unistus - oma
õuesõppepaviljon - on
täitunud! Tunde saab läbi viia nüüd ka välistingimustes ning vihma ei pea
kartma.
Suure panuse on paviljoni
valmimisse andnud lasteaia direktor Liia Koppel, mitmed ettevõtted - Combimill
Reopalu OÜ, Baltic Fence OÜ, Plekksepp.eu ja Postipoisi OÜ ning lapsevanemad.
Paide linnavalitsus kiidab ja tänab! Foto: erakogu
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ERI
kultuur@AF2015
Reede, 14.08
Philly Joe’s@Arvamusfestival
Kell 12-02 | Festivaliklubis
Jazziklubi Philly Joe’s korraldab
kahepäevased jazzitalgud Arvamusfestivali kohvikualal, kus
meeleolule ja inimestele vastavat muusikat teevad PJ majabänd ning külalistena astuvad
üles mitmed Eesti jazzmuusikud.
Digiluule Slam
Kell 21.00 | Festivaliklubis
Arvuti on algaja luuletaja. Nagu
algaja poeet ikka, töötab ta läbi sisestatud luuletused ja neist
inspireerituna luuletab ka ise.
Arvuti luuletatu kannavad ette
näitlejad ja kirjanikud.
Maailmamuusika õpitoad lastele
Kell 12, 15, 18 | Lasteala
Reigo Ahvena rütmimuusika
õpisessioonid lastele on võimalus proovida trumme ja muid
erinevaid rütmipille.
Labürintteatriühendus G9 rännak-lavastus
“Ajaproov”
Kell 12, 15, 18, 21 | Algus koolimaja taga, seejärel rännak varemetesse.
Interaktiivne rännak-lavastus,
kus vaatajad liiguvad etenduse
jooksul väikeses grupis läbi ettenähtud teekonna, ruumide ja
olukordade, kus piirid publiku
ja esitajate vahel hägustuvad,
olles nii korraga festivalimelu
sees, aga ometigi sellest ära lõigatud. Piletid Piletilevist. Etendus kestab 1 h, pileti hind 6 €.
Filmiprogramm
Kell 20.00 | Paide Kultuurikeskus
“Parim film, mis eales müüdud”
(USA 2011).
Dokumentalist Morgan Suprlock (Super Size Me) võtab seekord luubi alla brändingu-maailma, mis meie elusid läbivalt üha
enam mõjutab, püüdes samal
ajal leida oma filmile suurtelt
brändidelt toetust nende tegutsemise tagamaid paljastava filmi tegemiseks. Pileteid müüakse
kohapeal, pileti hind 3 €.
Kirikukontsert “Kohtumine Raimond Valgrega”
Kell 19.00-21.00 | Paide kirik
Esinevad Rain Simmul, Allan Jakobi ja Jaan Sööt.
Kontsert Vaiko Eplik ja
Eliit
Uksed avatakse kell 20:00, kontsert algab kell 22:00 | Wabalinna maja
Paide kontserdil esineb juba
omamoodi legendaarsuse saavutanud supergrupp järgmises
koosseisus: Vaiko Eplik, Sten
Sheripov, Kostja Tsõbulevski,
Kallervo Karu
Piletid eelmüügist(saadaval kuni 14.08 kell 15): 7/10 eurot (Paide Wabalinna Majas)
Enne kontserdi algust kohapealt hinnaga 10/15 eurot. Kuni
10-aastastele lastele tasuta.

Must Puudel @Arvamusfestival
Kell 22.00-04.00 | Paide Plaza
Musta Puudli pidu, mis koondab tuntud peosarjad Must Mesi, Tiks, Kalamari Unioon ja Hallo. Pidu toimub kahel korrusel,
restoranisaalis ja üleval terrassil.
Djd Heidy Purga, Sander Mölder, Peeter Ehala, Madis Ligema,
Kersten Kõrge, Don Senjor, Liisi
Ree, Onu Bella, Madis Aesma.
Muusikastiilidest esindatud lai
spekter nagu soul, funk, indie,
disco, hauss jne.
Laupäev, 15.08
Philly Joe’s@Arvamusfestival
Kell 12-02 | Festivaliklubis
Maailmamuusika õpitoad lastele
Kell 11, 14, 17 | Lasteala
Labürintteatriühendus G9 rännak-lavastus
“Ajaproov”
Kell 12, 15, 18, 21
Fopaa! @Arvamusfestival
Kell 21.00 | Oruala
Fopaa! saabub Paidesse ja paneb Arvamusfestivalile väärika
punkti tunnise šõuga Orualal,
mille käigus lahkavad kuus kodumaist stand-up koomikut erinevaid teemasid, alates Suurest
Paugust kuni sotsiaalmeedia
viimaste trendideni.
Filmiprogramm
Kell 18.00 | Paide Kultuurikeskuses
“Kaks päeva, üks öö” (FRA
2014). Südamlik draama jälgib
päikesepaneelide tehasest vallandatud Sandrat, kellel oleks
võimalus tööle naasta, kui kolleegid loobuksid oma boonusrahadest, võimaldades nii firmal tema töökohta säilitada.
Sandral on aega kaks päeva ja
üks öö, et veenda oma endisi kolleege loobuma lisarahadest tema palga kasuks. Film
on eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
Kell 20.00 | Paide Kultuurikeskuses“
“Metsiku lõunamaa asukad” (USA 2012). Maagiline,
kaunis ja salapärane reis universumi servale, kus ootavad meid
ees kartmatu Hushpuppy, metsikud koletised ning sõprus, armastus ja vaprus. Film on eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
Pileteid müüakse kohapeal, pileti hind 3 €.
Arvamusfestivali tänavakunsti konkurss
Kell 10.00-16.00 | Noorteala
Järvamaa Noortekogu korraldab laupäeval Paide keskväljakul noorte tänavagraafika konkursi.
NO99 Tantsulaager
Kell 22.00 - 01.00 | Keskväljak
NO99 Tantsulaager on külas
Arvamusfestivalil. Terve sisehooaeg on tantsitud ääreni täis
NO99 suures saalis. Aga on su-
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Lõime Arvamusfestivali äpi!
L

ae tasuta alla EMT Live rakendus AppStore’ist või Google Play’st - selle
seest leiad Arvamusfestivali äpi, mis toimib nii iOS kui Android platvormil
ning kõikide mobiilsideoperaatorite võrgus!
See on sulle abiks meie tihedas kavas orienteerumiseks - näiteks saad siin luua ja vaadata enda
koostatud Minu kava, aga tutvuda ka festivali korraldusliku infoga, vaadata festivaliala kaarti
ning palju muud festivalil osalejale kasulikku.
Arvamusfestivali äpp valmis koostöös EMT, Motive Digital Studio ja Vatson Digitaliga.
Loe lähemalt www.arvamusfestival.ee/minu-kava-juhend

vi ja NO99 Tantsulaager tuleb
õues, pealinnast eemal, vanusepiiranguta, tasuta, ilmast sõltumata. Ja kõik mahuvad.
Pöörane tantsupidu leiab aset
Arvamusfestivali viimasel õhtul.
Tantsime ikka muusikavideote ja
esitantsijate järgi. Esitantsijad on
koreograafid Maiken Schmidt, Oliver Soomets ja Eneli Rüütli. NO99
ja tants käivad kokku nagu mõtlevad inimesed ja Arvamusfestival.
Lastehoid
Arvamusfestivali tasuta lastehoid on avatud
14. august kell 12.00–20.00
15. august kell 9.00–20.00
Lapsed on hoitud Paide Sookure lasteaia ja PAIde lasteaia tublide õpetajate poolt.
Kogu päeva tegevused lastealal:
Paide Huvikeskuse joonistamise
ja meisterdamise nurk * mänguväljak * batuut väikelastele * kitsed, küülikud, poni * näomaaling
* pannkoogid * kostüüminurk ja
kostüümides pildistamise võimalus * multikakoobas * ristsõnade
lahendamine * osavusmängud
* seiklusrada * raamatud * nukunurk * lauamängud
Reede
12.00, 15.00, 18.00 – Reigo Ahvena maailmamuusika õpituba
lastele
13.00 – Murumängud
14.00 – Mängime käpiknukkudega teatrit
16.00 – Ajaloolised mängud
Ajakeskuselt Wittenstein
17.00 – Osavusmängud
19.00 – Väikekandle mängimise
õpituba
Laupäev
11.00, 14.00, 17.00 – Reigo Ahvena maailmamuusika õpituba
lastele
12.00 – Murumängud
13.00 – Mängime käpiknukkudega teatrit
15.00 – Osavusmängud
16.00 – Ajaloolised mängud
Ajakeskuselt Wittenstein
18.00 – Väikekandle mängimise
õpituba
Kohvikud
Kohvik Nobe Kohvikäru
Pierre Café
Paide linna Eakate Klubi kohvik Hämarik
Restoran Riis
Jevgeni Jermoškini kohvik
LaMuu
Päikesesära kohvik
Pagar Võtaks
Amps, Lonks ja Õlekõrs
Tagurpidi Lavka
Paide JCI noortekohvik
Foodattack
Kohvik Inspiratsioon
Sushimon
Põhjaka
Si Coffee
Una Cervesa
Rohelise maja pood ja kohvik

EESTIMAA SÜDA

rvamusfestivalist võtavad sel aastal osa ka Eurovisiooni lauluvõistlusel
2004. aastal esikoha saavutanud lauljanna Ruslana ja ansambli Svjata Vatra
solist Ruslan Trochynskyi. Nad astuvad
üles Avatud Eesti Fondi laval 14. augustil kell 15.30.

Vaata ka: arvamusfestival.ee

PAIDE EESTIMAA SÜDA

nr. 7 (222) 12. august 2015

Programm
Reede Laupäev
Avatud Eesti Fondi lava
14:00 Ühiskonnateemalise noorte loomekonkursi Südamelaul 2015 osalejad
15:30 Ukrainlased - kuhu läheb isamaa
BNSi pressikohvik
15:00 BNS Live #3
09.00 Ülevaade meediast
15:00 Raadio Kuku saate „Pressiklubi“
avalik salvestus
Digihariduse ala
11:00 Kas Eesti haridust on tabanud digimürgitus?
13:30 Miks lapsed lähevad digimaailmast pöördesse?
16:00 Digimürgitatute tulevik: kuidas
õppida täna nii, et oma töökohta homme arvutile mitte kaotada?
Eesti maailmas
10:30 Kas noorte päralt on tulevik? (vene keeles)
13:00 Kas Eesti peaks andma rohkem
arenguabi?
15:30 Kas Eesti on veel e-riigi lipulaev
maailmas?
18:00 Kas maailma muuta on võimalik?
Eesti Rahva Erakonna Eestuba
12:00 Millest on praegu kõige enam
puudu Eesti põllumajanduspoliitikas?
14:30 Maa tuleb taas täita lastega!
Kolm last peres - uus Eesti miinimum
17:00 Ettekanne: Eesti võimalused väljuda keskmise sissetuleku lõksust
17:45 Ettekanne: Kriisid: õppetunnid
minevikust ja järeldused tulevikuks
Eesti Rahvusringhäälingu stuudio
12:10 Raadio 4 Arvamusfestivalil Paides: räägi ja ole kuuldav (vene keeles)
13:00 ETV+ kokandussaate saatejuhid
viivad läbi grillimise meistriklassi “Kuidas valmistada liha elaval tulel, et lõpptulemus oleks maitsev” (vene keeles)
14:00 ETV+ sügishooaja 2015 saadete
ja saatejuhtide avalik tutvustamine (vene keeles)
15:00 Sidusus - kuidas erinevus mahuks samasse ühiskonda?
16:00 ETV+ kas ainult meelelahutus?
17:10 Raadio 4 Arvamusfestivalil Paides: räägi ja ole kuuldav (vene keeles)
11:05 Rahva teenrid
12:00 Eesti esimene päris oma venekeelne draamasari: millest, kellele ja
miks? (vene keeles)
13:00 Telekas ja lapsepõlv: poolt ja vastu. Ristmeedia laste kasvatamise abivahendina (vene keeles)
14:00 Meedia - kas vedur, pidur või sidur
Ekspress Meedia ala
13:00 VIHAKÕNE
14:30 Kuidas Eesti maitsetele ja kodumaisele toidule populaarsust koguda?
15:45 Diplom koduprinterist?
17:00 Hetkel kuum!
18:30 Kas õnn võib peituda rahas?
10:00 Hommik, kohv ja värsked uudised, kes neid saaks küll lahuta!
11:00 Kas standup on uus Eesti teater?
12:30 Elu võimalikkusest maal
14:00 Pagulased Eestisse!?
16:00 Kas integratsioon on Eestis läbikukkunud?
18:00 VALGUS-KAAMERA-ACTION!
Ekspressi toimetus toob näitlejate
abiga lavale dokumentaal-kokkuvõte ühest erakordsest kohtuprotsessist
Ettevõtlusala
13:00 Mis kasu on Eestile start-up’idest?
15:30 Teeme Eesti toidust ülemaailmse hiti
18:00 Vastutustundlik ettevõtlus – a keda huvitab?
13:00 Kui kultuur kohtub äriga: eelarvamustest koostööni (inglise keeles)
15:30 Ettevõtlus kui maaelu vedur
18:00 Kuidas rikkaks saada?

Festivaliklubi
10:00 Venemaa - kas vaenlane Euroopa
idapiiri taga või siiski võimalik koostööpartner?
Fookuse Vabaõhustuudio
13:30 Fookus LIVE: Trennitegemise
müüdid ja doping tervisespordis
15:00 Fookus LIVE: Uus võrdõigusvolinik – lepitaja või eestseisja?
16:00 Tudeng TV Casting
17:00 Fookus LIVE: Vasakpoolse valitsuse võimalikkusest
18:30 Pecha Kucha: Poliitikud
12:00 Fookus LIVE: Hetkel kuum
14:00 Tudeng TV Casting
15:00 Fookus LIVE: “Twitteri avangard”
ehk kellele kuulub õigus arvata?
16:00 Tudeng TV Casting
17:00 Fookus LIVE: Kummast käest? Parem-vasak skaala kaugemad otsad
18:30 Pecha Kucha: Noorpoliitikud
Heaoluala
12:30 Sotsiaaltöötajate eneseabigrupp:
kas alandatud ja solvatud?
15:00 Kes tasub omastehooldaja vaeva?
17:30 Kust läheb aitamise piir?
IRL-i vaba lava
13:30 Uus Eesti majandus - milline ja
kellega?
16:00 Isamaa kolmas tulek - kas Tsahkna astub Laari kingadesse?
18:00 Kas Eesti on hästi kaitstud?
Julgeoleku ala
12:00 Projekteerides turvatunnet - Eesti riigikaitse ruumiline mõõde
14:00 Eesti Euroopa turvalisimaks riigiks!
16:00 Jätkusuutlik Eesti
Keskerakonna ala
14:00 ETV+ ehk milline on Eesti lõimumispoliitika tulevik?
16:00 Maksuvabad reeded ehk kas Eesti maksusüsteem on jätkusuutlik?
18:00 Kauges külas, vanaema juures,
siin ei ole pangaautomaati…ehk arutleme regionaalpoliitika üle
Kindlalt juhitud Eesti
13:00 Mitme rikkama hulka kuulub
uuspõhjamaine Eesti?
15:30 Lapsed – kas investeering või kulu?
18:00 Kuidas liitlaste kohalolek mõjutab meie palkasid?
Kirikute ala
12:00 Koguduste ja kogukondade roll
sõja ning rändega seotud küsimustes
14:00 Alternatiivhariduse tulevik. Kristlikud erakoolid haridusmaastikul.
16:00 Perekonna mõtestamine ja toetamine
Kliimamuutuste ala
13:00 Kuidas kliimamuutus mõjutab
Eestit?
15:30 Kas Eesti energiasektor on uueks
kliimapoliitikaks valmis?
18:00 Kuidas ise elektrit teha?
Kogukonnakoolide küla
12:30 Kogukonnakoolide rikkus haridusmaastikul
15:00 Kogukonnakoolide rahastamine
17:30 Õppeainete loov lõimimine - näidiskoolipäev
Kooliväärtuste ala
12:00 Kas loodus on meid selliseks teinud?
14:30 Vaimse tervise nõiaring: kes on
süüdi?
17:00 Miks õpetaja kardab lapsevanemat ja lapsevanem õpetajat?
KUKU raadio
13:00 Kuula! KUKU Arvamusfestivalil
Kultuuriala
12:00 Kes Eestis üldse teevad kultuuri?
14:30 No kellele neid soome-ugrilasi
vaja on?

Paide Linnaleht
17:00 Digitaalne kultuuripärand: kas ligipääs on konkurentsivõimeline?
Linnaruumi ala
12:00 Isejuhtiv linn – robotite võidukäik või inimlik elukeskkond?
14:30 Südametu linn – augud meie linnade südametes
17:00 Kelle rajada on meie linnade
uued maamärgid?
Mäeala
11:00 Kohtumised! Alusta festivali siit!
13:00, 15:00, 17:00 Kogume unistusi
Eestist
07:30 Jooga
09:00 Vaikuseminutid
11:00 Kohtumised! Alusta festivali siit!
13:00, 15:00, 17:00 Kogume unistusi
Eestist
Noorte ala
13:00 Osaluskogudest osaluskogulastelt
15:00 Osaluskohvik!
17:00 Elav raamatukogu
Õpetamiskunstide ala
12:30 Haridusorkester on häälest ära
ehk kellega õpetaja koos mängib?
17:30 Õppimise kunst või kunstlik õppimine
14:30 Õpetaja kompab piire - kes või
mis päästab õpetaja lõksust?
Oruala
11:05 Olukorrast riigis
12:00 Kuidas rääkida sellest, millest
Eestis ei tohi rääkida?
14:30 Sisserändest Eestisse ausalt. Sisserändaja ja tuleviku perspektiivist
17:00 Kuidas jõuda koostöös välisturgudele?
19:30 Millisest Eestist unistame - Eesti
tulevikuloo arutelu
12:00 Kui meel on must, siis...
14:30 Kas Eesti e-visioon on aegunud?
17:00 Aasta pärast Krimmi - mis on
muutunud Euroopa julgeolekus?
19:30 Parlamendierakondade esimeeste debatt
21:00 Fopaa! stand-up teatri kokkuvõte
festivalist
Postimees
12:00 Dr. Google, vasta sa!
14:30 Kas äpid söövad Eesti väikefirmad ära?
17:00 On’s Eestist saamas Põhjala Iisrael?
10:00 Hommikukohv värske ajakirjandusega
12:00 Kuku raadio «Keskpäevatund»
vabas õhus
14:30 Kas sotsiaalmeedia kujundab ja
kinnistab noorte maailmavaateid?
17:00 Kas Eesti on Balti tiigri tiitlist ilma
jäämas?
Rahva Raamatu aed
12:30 Kas tänapäeva noor loeb ja mida? Kuidas noorus lugema saada?
14:30 Novell vs romaan
17:00 Miks Eestil on nii vähe krimikirjanikke?
18:30 “Joonista valgus” ehk kuidas valmib debüütromaan?
11:00 “Sõnavagadus”
12:00 Evelin Ilves: raamatu “Kirju” esmaesitlus ja diskussioon tervisest
14:30 Sõnad ja mõtted: intellektuaalse
kirjanduse koht ühiskonnas
17:00 Meie aja kangelased
Regionaalarengu ala
12:30 Eesti maaelu hääbumine ja elu
koondumine linnadesse - kas paratamatu protsess?
15:00 Ida-Virumaal loodud lisandväärtus kogu riigi heaks
17:30 Elu taastamine ääremaades globaalse üldkriisi taustal: Mis tingimustel
tekiks linnastumisele vastupidine protsess?
Riskide ühiskond ja kogukondade
turvalisus
12:00 Riskide märkamise/kaardistamise oskused ja kogukondade iseorganiseerumine
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14:30 Kas kogukonnad peavad tegema
ära riigi töö turvalisuse tagamisel?!
17:00 Turvalisusakadeemia
Roheline Eesti
12:30 Narkopoliitika reform ja kas kanepi reguleerimine päästab või laastab
Eesti?
15:00 Toiduraiskamise “parim enne” on
läbi. Kuidas edasi?
17:30 Rail Baltic postidel läbi Tartu ja
tunnel Helsingisse - kas vastandlikud
või täiendavad?
Simulatsioonide ala
13:00 Riigikogu täiskogu istungi simulatsioon
15:30 Euroopa Ülemkogu tippkohtumise simulatsioon
18:00 Väitlus: “Kas demokraatia on parim riigivalitsemise vorm?”
13:00 ÜRO julgeoleku nõukogu simulatsioon
15:30 NATO nõukogu istungi simulatsioon
18:00 Artikkel 5 väitlus:”Kas USA-l oleks
mõistlik Eestile appi minna?”
Sooala
12:30 Puudega naine - kerge ignoreerida?
15:00 Kelle asi on lähisuhtevägivald?
17:30 Mees - kas feministi liitlane või
takistus?
12:30 Eestile naispresident?
15:00 Sooneutraalne haridus - kas õpilased või poisid ja tüdrukud?
17:30 LGBT voodist välja - mõtteviisi
muutmise võimalikkus?
Sotsiaaldemokraatlik Eesti
12:00 Kas vaesuse ümberjagamine
teeb rikkaks?
14:30 Kellel on õigus olla eestlane?
17:00 Kas Eesti hääbub?
Tallinna Linnateatri ala
10:30 Tänased uudised
13:00 Kultuurialkohol. Alkoholikultuur
15:30 Sotsiaalne vastutus for dummies
18:00 Eesti teater: traditsioonide hoidja
või muutuste eestvedaja?
Teadusala
12:00 Olgem eestlased, aga saagem ka
marsslasteks
13:30, 16:00 Vahemängud (Rakett 69,
Psühhobuss, Energia Avastuskeskus)
14:30 Kas usaldada teadust?
17:00 Milleks meile demokraatia, kui
meil on teadus?
Terve elu ala
12:00 Kas liikuda võib, saab või peab?
14:00 Kuhu liigub Eesti tervishoiusüsteem?
16:00 Une seos päevase enesetundega
(eesti ja vene keeles)
10:00 Kuidas peatada arstide väljaränne?
12:00 Tervisemüütide tegelikkus
14:00 Paneme pead kokku!
16:00 Kuhu me kiirustame?
Toimiv riik
13:00 Kuidas riigi tulu kasvatada?
15:30 JOKK jätta! Piirkiirus 80 km/h!
18:00 Kuidas ja palju me peaks jooma?
Poliitika kujundamine keset huvide
konflikti, alkoholi näitel
13:00 Riik - tee mind rikkaks!
15:30 Minu tuleviku vald pärast haldusreformi
18:00 Avatud valitsemine: alustame Riigikogust?
Toimiv e-riik
12:00 Kellele ehitame e-riiki?
14:30 Mis kasu minul on 10 miljonist eresidendist?
17:00 Kuidas ellu viia elukestev õpe,
mis kestaks tõepoolest elu lõpuni?
Tööelu ala
12:00 Töö ja pereelu ühildamine / Keda
me lollitame? Töö ja lapsed ei ole ühildatavad!
14:30 Noored tööelu muutjana
17:00 Pikaealisuse tagajärg: uus töö-

kultuur “IN”, pension “OUT”?
12:30 Millist juhti ettevõtlusmaailm vajab?
15:00 Kas heast palgast piisab?
17:30 Pensionärid ja välistudengid Eestile talendid või takistus?
Uut moodi õppimise ala
10:30 Kas õppijakeskne kool kasvatab
pehmosid?
13:00 Kas tulevikukool vajab huviharidust ja noorsootööd?
15:00 Elukool või elukestev õpe - kus
õpime eluks tegelikult vajalikke oskusi?
Väärtuste ala
13:00 Tehisintellekti moraalne staatus
ja võimekate robotite eetilised mõjud
15:30 Õigus olla unustatud ja teiste häbistamine sotsiaalmeedias
18:00 Eetilised valikud laste teemade
kajastamisel ajakirjanduses
10:30 Tartu Ülikooli eetikakeskuse
Väärtusmängude mängimine
13:00 Tõe- ja lepitusprotsess: võimalus
kuulata ja olla kuuldud, leida minevikus rahu ja alust ühise tuleviku jaoks
15:30 Loomade õigused inimkeskses
ühiskonnas
18:00 Alaealise seksuaalsuhted - norm
või tabu?
Vabakonna kasvulava
12:30 Eesti järgmised arvamusliidrid noorsootöö ja noortealgatuste väärtus
ning roll nende kujunemisel?
15:00 Mõttekojad – kellele neid vaja
on?
17:30 Annetus - raisatud raha või investeering?
10:00 Kas kodanikuühiskonna pulss ja
vererõhk on normis?
12:00 Interneti aktivism - kas klikk
muudab maailma?
14:30 Kas sotsiaalne ettevõtlus saab olla edukas ettevõtlus?
17:00 Kas Arvamusfestivalist on kasu?
Vabaerakonna mõttekohvik
12:00 Ma tahan vananeda väärikalt!
14:30 Millist abi vajavad riskilapsed?
17:00 Kogukond kui maa sool ja omariikluse alus
VUNK innovatsiooniala
12:00 Innovatsiooni ja intellektuaalomandi kaitsmine ettevõtluses
14:30 Uued alternatiivid pangateenustele (Crowd funding, TransferWise,
Bondora jne) - mõju tänastele pangateenustele ja traditsioonilisele pangandussektorile 5a, 10a, 25a perspektiivis
17:00 Kuidas saaks Eesti olla keskkonnasõbralike innovatsioonide alal maailmas silmapaistvam?
12:00 Start-up´id ja suurettevõtted –
kuidas tekib sünergia?
14:30 Internet of things - Kas järjekordne BUZZ või reaalselt kasutoov maailm?
17:00 Milleeniumilapsed ja meelelahutus
Ökoriik
12:00 Uue ajastu inimene-teadlik inimene?
14:30 Mis oleks, kui teeksime Eestist
täiusliku ökoriigi?
17:00 Kuidas rajada inim-ja loodussõbralik kodu
Wabalinna maja
12:00 Loov Eesti+Maa - ideede ring
10:00 ÕPITUBA: Õpime magama!
21. sajandi Eesti pere
13:00 21. sajandi Eesti peremudelid:
vanemad töötavad välismaal ja lapsed
elavad Eestis
15:30 Hallipassi lapsed - kui kaua nuheldakse vanemate patte laste nahal?
18:00 Laps ja narko
12:00 Virtuaalist ja vanaemadest, koolist rääkimata – kus peaksid noored
suhtlemist ja suhteid õppima?
14:30 Lapsevanem uues lastekaitseseaduses
17:00 Vaimustus ja viin ja viha – emotsioonid Eesti peredes

Paide Linnaleht
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Haigekassal algas uus
hambaravi valikupartnerite
lepinguperiood

E

esti Haigekassa juhatus kinnitas laste hambaravi
ja ortodontia lepingupartnerite valikukonkursi tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algas
1. juulist 2015 ja lõppeb 30.06.2019.
Haigekassa tasub alla 19-aastaste laste hambaravi eest oma lepingupartnerite juures. Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.
ee leiate täpsema info nii haigekassa lepingupartneritest. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub
vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Infot saab küsida ka haigekassa infotelefonil 16363 või e-posti aadressilt info@haigekassa.ee.
NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust
saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.
Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid
ainult teatud juhtudel. Seda tehakse raskete diagnooside korral,
mille kohta saab täpsemat infot haigekassa kodulehelt.
Nende partneritega, kellega hambaravi ja ortodontia teenuse
leping lõppeb, sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel tagatakse nende partnerite juures seisuga 30.06. ravijärjekorras või ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline hüvitamine
kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi
on kindlustatul võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.
Eesti Haigekassa hambaravi lepingupartnerid
Paide linnas 1. juulist 2015
laste ortodontia
laste hambaravi
laste hambaravi
laste hambaravi

Järvamaa Haigla AS, Tiigi 8
Järvamaa Haigla AS, Tiigi 8
OÜ Tambergi Hambaravi, Suur-Aai 2-7
OÜ M. Põder, Pärnu 13

3848132
3848132
3850795
3851955

Sündmused Paide Püha Risti kirikus

14.08 Kontsert “Kohtumine Raimond Valgrega” kell 19.00
16.08 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
23.08 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
30.08 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
06.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
09.09 Pärdi päevad: Kontsert kell 19.00- kammerkoor Solare
ja kooristuudio SO-LA-RE Rakverest ning Järvamaa Tütarlastekoor
11.09 Pärdi päevad: Tabula Rasa- Arvo Pärdi sünnipäevakontsert kell 18.00, mängib Tallinna Kammerorkester
13.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
20.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
22.09 Vastupanuvõitluse päeva Jumalateenistus kell 15.00, osalevad EELK peapiiskop Urmas Viilma ning valitsuse esindajad
27.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00

Kontserdid

14.08 kell 19 Kontsert - kohtumine Raimond Valgrega, Paide
Püha risti kirik. Pilet 8/10€
20.08 kell 17 Taasiseseisvumispäeva kontsert - ansambel “LINDPRIID”: Indrek Kalda,
Toomas Lunge, Jaan Sõõt. Paide
Spordihalli siseõuel. Tasuta!

Pärdi Päevad 2015

06.09 Filmiprogramm ja kohtumine koostöös Arvo Pärdi Keskusega
Näituse avamine - Arvo Pärdi
muusika fotodel „Ma kuulen
Arvo Pärdi muusikat!“
07.09 kell 19 Filmiprogramm ja
kohtumine koostöös Arvo Pär-
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Paide Eakate Päevakeskuses alustab
kokandusring
P
aide eakate päevakeskus avas 3. augustil, pärast väikest, vihmast ja jahedat puhkust taas
uksed. Esimesed päevad kulusid suurpuhastusele,
eriline tähelepanu sai köögile, sest paljude päevakeskuse külastajate soovidele vastu tulles hakkab
tegutsema uus kokandusring, kus kõigil huvilistel on
võimalus kokakunsti vallas oma oskusi ja nippe jagada ning teistelt õppida.
Kokandusring hakkab toimuma korra nädalas, mil ringi liikmetest 1-3 inimest valmistavad põneva toidu, mida ühiselt degusteeritakse. Järgneb arutelu, hindamine, nippide ja retseptide
jagamine. Vastavalt hooajale ja meeleolule hakkavad toimuma
veel hoidiste kuu, salatikuu, supikuu, tervisliku toidu kuu, rahvustoidu kuu jne.
Kokandusringis õpime tundma mitmesuguseid köögitarvikuid: koorijad, blenderid, salatikuivatid jpm, mille kasutamisest või olemasolust ei ole võib-olla varem kuuldudki.
Kokandusringi raames hakkame tegema temaatilisi kokkusaamisi, et olla kursis kaasaegsete lauakommetega, lauakatmise
ja -kaunistamisega erinevate sündmuste ja pidustuste puhul.
Selleks on teretulnud asjatundjad ja kutsume külla ka oma ala
meistreid.
Kokandusringi töö huvitavamaks muutmiseks võib ringi liige kutsuda esinema või kokkama oma naabri, sugulase, sõbra või tuttava. On ju palju häid perenaisi, peremehi,
kes osavad oma köögis. Plaan on külaliseks kutsuda ka mõne
huvitava söögikoha kokk, et teha tema käe all läbi praktiline
õpituba.
Esimene kokandusringi kokkusaamine toimub neljapäeval,
13. augustil kell 12.30. Oodatud on kõik huvilised, teie mõtted ja ideed seoses kokandusringiga. Oma osalemisest anna,

palun, eelnevalt teada tegevusjuhendaja Evelinile 53404750
või kohapeal, Lai tn. 33.
Võimlemisrühm „Igavene ring“ on alustanud proovidega
esinemiseks Eakate Festivalil Tallinnas septembri lõpus.
Võimlemisring ja toolivõimlemine alustavad 03. septembril,
neljapäeval vastavalt kell 10.00 ja kell 11.00.
Lauluansambel „Leelo“ jätkab tööd esmaspäeviti kell 11.00.
Käsitööring alustab tööd 12. augustil kell 11.00 kella meisterdamisega, vajalik eelregistreerimine päevakeskuses Evelini
juures või tel. 53404750.
Täieliku augustikuu tööplaani leiad www.pstk.ee või külastades päevakeskust.
Eelmise hooaja lõpu üheks toredaks ürituseks oli jaanipäeva
piknik Paide tehisjärve ääres, millest ka foto.
Olete oodatud! Tulge ja tutvuge meie tegemistega, tööplaanidega, avarate, ilusate ruumidega, kus leiate endale meelepärast tegevust.
Maimu Lomp

Paide eakad õpetajad Mulgikultuuri
festivalil
K
ui suvi lõpeb, jäävad suvemäletsused. Ühest erilisest kohtumisest Viljandimaal võivad rääkida
Paide eakad õpetajad.
10. Mulgi kultuuri festival toimus 17.-19. juulini Nava talus,
mis asub Karksi-Nuia vallas Lilli külas päris Läti piiri lähedal
küngaste ja orgude vahel.
Kogu festivali naelaks kujunes lavastus “Läbi Venemaa”, mille kirjutasid Jaak Kõdar ja Silvia Soro Nava talu perenaise Anna
Sootsi päeviku ja mälestuste alusel. Mängisid teiste seas Luule
Komissarov, Iivi Lepik ja Raivo Adlas.
Teatritükk haaras oma tõestisündinud looga ja südamliku mänguga publiku oma embusse ja lahti sellest pääses alles koduteel.
Suurim imetlus ja tänutunne kuulub Nava talu peremehele
Jaak Kõdarile, kes sellise suure ettevõtmise taga on.
Paide eakad õpetajad on tänulikud meie grupijuhile Rein
Oselinile, kes meid sõidutas ja igati abiks oli.

Meil on olnud juba mitmel suvel toredaid reise. Oleme käinud Avinurmes, kus tutvusime kuulsate puutöömeistrite loominguga. Järvamaal imetlesime Laupa mõisa, käisime Väätsal
Helmi Tohvelmanni jälgedes ja Jalgrattamuuseumis. Seekord
siis Naval.
Paide eakatel õpetajatel on seljataga tegus aasta. Aastavahetusel lustisime kohvikus “PISI” koos perenaiste Silvi ja Piretiga. Kohtusime arhitektuuriajaloolase Oliver Orroga, kes rääkis
Eesti väikelinnade ajaloost, eriti põhjalikult Paidest. Samuti viisime läbi mälutreeningu Anu Jonuksi juhendamisel. Vajalikke
näpunäiteid kogusime palju.
Huvitavat jagub edaspidigi - näiteks tahame rohkem teada
psühholoogiavaldkonna teemadest.
P.S. Kõigil lapsemeelsetel ja luulehuvilistel soovitame tutvuda Jaak Kõdari loominguga!
Eda Milistver

Paide Kultuurikeskuse kava

di Keskusega.
09.09 kell 19 Kontsert - kammerkoor Solare, kooristuudio SOLA-RE ja Järvamaa Tütarlastekoor, Paide Püha Risti kirikus
Esinevad: Rakverest kammerkoor
Solare ja kooristuudio SO-LARE, juhendaja Elo Üleoja; Järvamaa Tütarlastekoor, juhendajad
Anne Toomistu ja Tiiu Schüts.
10.09 kell 19 Tantsuetendus
“Ikoonid/Pärt”, kammersaalis
Kavas Arvo Pärdi klaveriteosed
„Aliinale“, sonatiin nr 1, „Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise
puhul“, „Ukuaru valss“, „Für Anna
Maria“, „Diagrammid“, sonatiin
nr 2
lavastaja-koreograaf: Dmitri
Harchenko
tantsivad: Endro Roosimäe,
Dmitri Harchenko
11.09 kell 17 Arvo Pärdi muusikaaia avamine, Paides Kitsal tänaval
11. 09 kell 18 Arvo Pärdi juubelikontsert -Tallinna Kammer-
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orkester Paide Püha Risti kirikus.
Kavas: Fratres, Cantus Benjamin
Britteni mälestuseks, Tabula rasa
Kontserti toetab Paide linn ning
kontsert on tasuta!
12.09 kell 17 Filmiprogramm ja
kohtumine koostöös Arvo Pärdi Keskusega
12.09 kell 19 Kontsert “Navigaator Prixi tagasitulek”

Teatrietendused

11.08 kell 18 Mir On Show - see
klounid, mustkunst, nutikad kassid ja koerad, tsirkusetrikid ja hiiglaslikud seebimullid. Piletid 11.
august 5 €.
31.08 kell 20 Mart Sander mononäidend “Juhuslik nimetaja”.
Piletid 10/12€
08.09 kell 19 Teater Vanemuine “Hea põhjatulle vastu”
Tundeküllane ja kirglik netiromanss. Osades Elina Purde ja Andres Mähar. Piletid:
14.40/18€
24.09 kell 19 “Kurt, tumm ja pi-

me läksid kohtingule”. Eesti lavastuses mängivad oma elu
esimese teatrirolli Anu Saagim,
Kristel Aaslaid ja Triin Tulev. Kaasa teevad veel Diana Klas, Tarvo
Krall, Veljo Reinik ja Aleksander
Ots. Lavastas Rednar Annus ja kujunduse tegi Riina Vanhanen. Piletid: 12/14€
14.10 kell 14 ja kell 19 Rahvusooper Estonia “Mees La Manchast”. Peaosades: Renè Soom, Priit
Volmer, Ago Anderson, Tõnu Kark,
Kelli Uustani, Hanna-Liina Võsa.
Mitch Leigh’ muusikal „Mees La
Manchast“ põhineb Miguel de
Cervantese romaanil „Don Quijote“.
Piletid: 10-26€
Soodustused: Õpilane, õpetaja
10-13€
Pensionär: 17-22.1€
Tooliklubi liige: 16-20.8€
Partnerkaardiga kuni 2 piletit: 1823.4€
Grupipilet alates 20-st inimesest
16-20€

Muud kultuurisündmused

14.-15.08
Arvamusfestival
2015. Korraldajateks vabatahtlikud ja Paide linn. www.arvamusfestival.ee, Vallimäel ja
kesklinnas
29.08 kell 10-16 Paide Kultuurikeskuse Hooaja avalöök ja eestimaise kauba laat, Kultuurikeskuse parklas
Tegevused nii maja ees kui sees,
näidistunnid.
Tutvustatakse uue hooaja ettevõtmisi, huvitegevust ja külalisesinejaid. Välilaval etteasted külalisesinejatelt, huviringidelt ja
ansamblitelt. Üles astuvad Rahvusooper Estonia, Eesti Kontsert,
Tänatehtu jne. Tegevused telkides, suur lasteala ja Tartu Kunstikooli töötoad
Rahvusooper Estonia kostüümide müük
Piletite sooduspakkumised, kohal on ka Rakvere Teater, Endla teater, Nukuteatri Nukumuuseum jne. Eestimaise kauba

llat. Täpsustav info tuleb meie
kodulehele jooksvalt! NB! Menukas suvelõpusündmus linna ja
maakonna rahvale toimub neljandat korda!

Kinokava

Lähiajal linastuvad filmid: “Pahupidi” 3D, “Fantastiline nelik”,
“Nagu hunnik õnnetust”,
“Muun, kuuvalvur” 3D, “Isetu”,
“Hitman”
Arvamusfestivali
kinoprogrammis: “Emme”, “Parim film
mis eales müüdud”, “Kaks päeva, üks öö”, “Metsiku lõunamaa
asukad” ja “Oli kord üks mets”.
Kinokavaga saab tutvuda: www.
paidekultuurikeskus.ee ja Paide
Kino Facebooki lehel
Piletid 3-4.5€, prillid 1€

Näitused

Kuni 29.08 Tartu Kunstikooli tudengite näitus
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Paide Linnaleht
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Paide Võrkpalliklubi ootab septembrist oma ridadesse uusi
õpilasi! Treeningutele ootame eelkõige lapsi, kes õpivad 1.-4.
klassis.
Tule ja õpi selgeks üks tore mäng ja siis saad ka kaasa lüüa
Järvamaa Võrkpallimeeskonna tegemistes.
Kogenud treenerid Piret Reinfeld ja Kadri Toom ootavad infot: piret.reinfeld@mail.ee või telefonil: 5042105
Võrkpall on võrratu!

7

Eestimaa suvemängudelt
kuues koht
J

uuli keskel Saaremaal toimunud Eestimaa 14. suvemängudelt naasis Paide linn
väikeste linnade arvestuses 6. kohaga neljateistkümne linna seas. Absoluutarvestuses oli Paide kümnes. Naiste võrkpallis saavutati parim - viies koht. Juhtidest
esindasid linna linnapea Siret Pihelgas ja abilinnapea Ülle Leesmaa.
Linnapea Siret Pihelgas tuli naislinnapeade arvestuses Põlva abilinnapea järel teisele kohale. “Võistlesime kolmel alal, petank, aerusurf ja jooksmine. Endalegi üllatuseks läks mul nii hästi,” naeris Pihelgas. “Pean ütlema, et võistlused olid väga hästi korraldatud ning meie sportlik delegatsioon kasvatas
kõvasti meeskonnatunnet,” lisas ta. Kokku osales Paidest üle 30 sportlase.
SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus tänab:
Juhid: Siret Pihelgas, Ülle Leesmaa
Petank: Enn Lehtpuu, Anneli Suits, Erki Lehtpuu
Kergejõustik: Andres Siilak, Argo Loo, Elina Laanetu, Liisa Volkova, Kevin Breemet, Ege Paberit,
Stiivo Siider, Lauri Lipp, Raul Laas, Ats Kanne, Tiiu Väli, Raiko Välja, Vladimir Pennert
Orienteerumine: Argo Loo, Raul Laas, Anu Pallon, Raiko Välja, Raivo Pellja, Ülle Pellja,
Jalgrattagross: Vladimir Pennert, Ats Kanne
Võrkpall: Piret Reinfeld, Kadri Toom, Anne Põder, Ireen Lehtmets, Maive Sibul, Karin Lassi, Gertrud Alatare, Katre Vahtra, Viljo Jüristo, Hannes Reino-Alberi, Meelis Jasson, Mait Kohk, Martin
Roosme ja Märt Lellsaar

Korvpallurid valmistuvad
hooajaks
S
uvi on korvpallurite jaoks puhkeperiood, kus saali väga ei kiputa, kuid
ettevalmistus uueks hooajaks tasapisi käib. Mängitakse tänavakorvpalli ja
jalgpalli, käiakse jooksmas, korraldatakse laagreid ja tehakse plaane sügiseks.
Mai lõpus korraldas Korvpalliklubi Seitse
rattamatka, millega pandi punkt lõppenud
hooajale. Ratastega sõideti Paidest läbi Viraksaare Võõbu külla, kus mängiti minigolfi,
discgolfi ja teisi lõbusaid mänge, söödi suppi
ja torti ning jagati auhindu hooaja tublimatele
(foto: erakogu).
Tänavakorvpallisarjas Paide Suvi 2015 on
peetud kolm etappi ja meeste arvestuses on
kindlalt juhtimas Viking Window tänu boonusetapi võidule, mis toimus Kadrinas. Mehed on häid tulemusi näidanud ka üle-eestilises sarjas. Kaks Paide etappi on aga võitnud
hoopis Traktor, kus mängivad samuti Paide
esindusvõistkonna mängijad. Kolmanda koha
nimel käib pingeline võitlus Pehmesisustus.
com, Jott ja Toivo Evardi Korvpallikooli vahel.
Vanemad poisid mängivad etappidel üks-ühe
vastu ja üldarvestuses juhib Rene Münzer. Talle järgnevad Shrek Tankler ja Märten Viitmaa.
Nooremad poisid mängivad kaks-kahe vastu, üldarvestuses juhib kaks etapivõitu saanud
Paide NBA (Tommy Tristan Jakobson ja Aari
Annus), neile järgneb ühe etapi võitnud Profid
(Cevin Liivat ja Marthen Neeme Pahk) ja Koerad (Herman Haamer ja Hardi Martjak).
Järgmised etapid on 16. augustil ja 13. septembril Paide Laia tänava korvpalliväljakutel.
Juunis toimus laager Chris Moore’i juhendamisel, kus korvpalli algtõdesid õpiti nii
spordihallis, välisväljakul kui ka rannaliival.
Augusti lõppu on plaanitud laager koos Ambla noorkorvpalluritega.

Koostööleping linna ja Korvpalliliidu
vahel
19. juulil mängis Paide E-Piim spordihallis
Eesti koondis Taani vastu. Mängu korraldasid Eesti Korvpalliliit ja Paide Korvpalliklubi
Seitse. Kuigi Eesti kaotas mängu 68:71 nägid
mängu vaatama tulnud ligikaudu 500 inimest
väga põnevat etendust, kus võitja selgus viimase sekundi viskega.
Enne mängu sõlmisid Eesti Korvpalliliidu
ja Paide linna esindajad heatahte- ja koostööleppe, et koostööd Paide korvpalli arendamisel veelgi tõhustada. Tipptasemel mängude
Paidesse toomine on kindlasti üks osa sellest ja
loodetavasti näeb sügisel E-Piim spordihallis
jälle Eesti karikavõistluste mänge meistriliiga
meeskondade osavõtul.

Paide Viking Window meskond pääses
esiliigasse
Algaval hooajal mängib linna esindusmeeskond Paide Viking Window esiliigas. Kevadel
Paides toimunud teise liiga nelja parima meeskonna turniiril ehk Final Four’il jäädi küll napilt esiliiga ukse taga, aga kahe võistkonna
loobumisel saadi see koht siiski endale. Tõus
kõrgemale liigasse ja tasemele pakub kindlasti
uusi väljakutseid, aga toob ka rohkem põnevaid kodumänge E-Piim spordihalli. Meeskonna esindaja ja peatreener Janno Viilupi sõnul
on miinimumeesmärk jääda liigasse püsima,
kuid põhieesmärk on jõuda kaheksa parema
sekka. Kuna esiliiga tase on väga ühtlane, siis
neid eesmärke võib lahutada vaid mõni üksik
õnnestunud või ebaõnnestunud mäng. Viking
Window on loositud ühte alagruppi teise Järvamaa võistkonna Ambla SK-ga ja see tähendab vähemalt kaht põnevat koduste rivaalide
vastasseisu.
Uus hooaeg algab uute treeningute ja
põnevate plaanidega
Sügisele läheb uue hoo ja energiaga vastu ka Paide Korvpalliklubi Seitse, kes pakub
korvpalliteadmisi lastele ja noortele. 1. augustist on klubi uus tegevjuht Viljar Pennert, kes
alustas eelmisel aastal klubi juures tegutsemist
pallimänguringi juhendamisega Sookure lasteaias, kus osales regulaarselt 30 last. Sel aastal
tegevus lasteaias jätkub ja Viljar alustab ka 1.
klassi poiste grupiga ning võtab üle 7.-9. klassi poiste ja harrastajate grupi treenimise. Erjo
Paris jätkab 2. klassi ja 3.-5. klassi poiste treenimisega. Need võistkonnad osalevad ka Eesti
Meistrivõistlustel Mikroliigas ja Mini klassis.
Eesmärk on näidata veelgi paremat mängu kui
eelmisel aastal ja saada rohkem võite.
Klubi taaselustab ka korvpallitreeningud
tüdrukutele, keda asub juhendama Jana Raude. Grupid avatakse 1.-2. ja 3.-4. klassi tüdrukutele.
Korvpalliklubi Seitse eesmärk on järjekindlalt kasvatada klubis treenivate laste ja noorte
arvu, sest mida rohkem on klubil liikmeid, seda tugevam ja jätkusuutlikum see on. Kevadel
osales klubi treeningutel 90 last ja sel hooajal
peaks see arv kindlasti üle 100 kasvama. Plaan
on sügisel anda koolides korvpalliteemalisi
kehalise kasvatuse tunde ja koostöös Korvpalliliiduga korraldada korvpallipäevi tuntud
korvpallurite osavõtul, et seeläbi mängu lastele ja noortele paremini tutvustada.
Tule korvpallitrenni! Lisainfo: KK7.ee
Viljar Pennert
Paide Korvpalliklubi Seitse tegevjuht

“Eraldi sooviks tänada Lauri Lippu, kes aitas transpordiga, ja samas oli toeks kergejõustiklastele. Samuti
Argo Lood, kes aitas kokku panna orienteerumisvõistkonna, Piret Reinfeldi, kes organiseeris naiste võrkpallivõistkonna; Viljo Jüristot, kes pani kokku meeste võrkpallivõistkonna, ning Enn Lehtpuud petanki
võistkonna moodustamise eest!” ütles Paide delegatsiooni korraldaja Elo Öösalu.

Spordisündmused Paides
14.08 19:00 Paide linnastaadion: Premium liiga: Paide
Linnameeskond - Nõmme Kalju FC
23.08.15 12:00 Paide linna matkarada: Tervisematk Paide linna matkarajal (kogunemine kunstmurustaadioni
juures)
13:00 kunstmurustaadion: jalgpalli IV.E liiga: JK Väätsa Vald - Tallinna JK Augur
16:00 kunstmurustaadion: jalgpalli D1.III liiga: FC Paide(03) - Paide LM(03)
28.08 18:30 Paide linnastaadion: Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Levadia
29.08 10:00 E-Piim Spordihalli avatud uste päev. Avatud treeningud erinevatelt spordiklubidelt kõigile soovijatele.
29.08 11:00 kunstmurustaadion: jalgpalli E1.VIII liiga: Paide LM(05) - JK Loo
29.08 12:00 kunstmurustaadion: jalgpalli D1.III liiga: Paide LM(03) - Nõmme Kalju FC Laagri(03)
29.08 14:30 kunstmurustaadion: jalgpalli IV.E liiga: JK Väätsa Vald - Tallinna JK Augur
30.08 17:00 linnastaadion: jalgpalli II.E/N liiga: Paide Linnameeskond II - JK Luunja
05.09 11:00 Paide Gümnaasiumi staadion: jalgpalli E2.VI liiga: FC Paide(06) - Rakvere JK
Tsempion(06)
06.09 16:00 kunstmurustaadion: jalgpalli D1.III liiga: FC Paide(03) - Raplamaa JK Sinine(03)
12.09 14:30 kunstmurustaadion: jalgpalli IV.E liiga: JK Väätsa Vald - Tallinna FC Saksa Premium
13.09 17:00 Paide linnastaadion: jalgpalli II.E/N liiga: Paide Linnameeskond II - Võru JK
19.09 10:00 Paide Gümnaasiumi staadion: jalgpalli E2.VI liiga: FC Paide(06) - Tartu JK Tammeka(06)
19.09 12:00 kunstmurustaadion: D1.III liiga: Paide LM(03) - Raplamaa JK Sinine(03)
19.09 14:00 linnastaadion: Premium liiga: Paide Linnameeskond - Narva JK Trans
22.09 10:00 kunstmurustaadion: Järvamaa koolide jalgpallivõistlused
24.09 10:00 kunstmurustaadion: Järvamaa koolide jalgpallivõistlused
26.09 14:00 linnastaadion: Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Sillamäe Kalev
26.09 14:30 kunstmurustaadion: jalgpalli IV.E liiga: JK Väätsa Vald - Viimsi FC Igiliikur
27.09 11:00 Türi ujulas Türi-Paide Sügistriatlon
27.09 16:00 kunstmurustaadion: jalgpalli D1.III liiga: FC Paide(03) - Paide LM(03)
27.09 17:00 linnastaadion jalgpalli II.E/N liiga: Paide Linnameeskond II - Jõgeva SK Noorus-96
E-Piim Spordihall on avatud ka pühapäeviti!
Muudatused spordirajatiste lahtiolekuaegades:
E-Piim Spordihall ja Paide Gümnaasiumi staadion avatud kuni 30. august:
E - R kell 10.00 - 21.00
L SULETUD
P 12.00-18.00
20. ja 31. august spordihall suletud
Paide linna ujula on avatud alates 21. augustist:
E, K, R kell 6.30 - 22.00
T, N kell 8.00 - 22.00
L, P kell 11.00 - 22.00
Paide linna- ja kunstmurustaadion avatud E - P kell 14.00 - 22.00
Treeninggruppide treeningud eelneval broneerimisel info@paidetervis.ee või tel. +372
58005938. Muruväljaku kasutamine ainult kokkuleppel Paide Spordi- ja Tervisekeskusega.
Paide linna võimla avatud alates 1.september - treeningud vastavalt kokkulepetele
Lisainfo: paidetervis.ee
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Õnnitleme augustikuu sünnipäevalapsi!
Hilja Kukk
Astra Kleius
Vilma Künnapuu
Aino Viirlaid
Helga Mäematt
Lidia Sirotina
Salme Soomer
Elina Karlova
Aino Helene Albri
Valve Treufeldt
Leida Laikoja
Linda Kleius
Linda Rao
Alma Kommedant
Erik Rannik
Helmi Kaasa
Ilse Karsanov
Niina Arula
Lella Jõe
Eleonora Kasak
Meeri Adamson
Õie Tammest
Helgi Siirus
Harald Kärpuk
Erich Kasela
Vaike Tulev
Milvi Lembe

95
94
94
94
93
92
92
91
90
89
89
89
88
88
88
87
87
87
86
86
86
86
85
85
85
85
85

Heino Rääk
Erene-Maria Aalman
Ellen Rokk
Zoja Buravtsova
Richard Teral
Endel Deede
Karin Lindjärv
Elve Eenma
Helvi Jänes
Milvi Lieberg
Laine-Marianne Salk
Liivia Krass
Virve Vällmann
Asta Lanno
Ilse Birk
Erna Trommel
Maimu Hein
Vaike Taalimäe
Helja Mardo
Ellen Such
Endel Lugna
Alma Sokk
Vambola Brenner
Veera Vesman
Kalju Männik
Linda Abner
Ivar Clausen

85
85
84
84
84
84
84
84
83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
80
80
80
80
79
79
79

Fridrikh Veys
Ivan Gantšenko
Niina Dokina
Aime Lieberg
Nadežda Vaher
Maret Luisk
Maive Kiple
Viktor Käveräinen
Mare Viimsalu
Joel Koplimäe
Avo Põldma
Rein Lööper
Jaan Schilf
Valentina Šubina
Tiiu Võsa
Arvi Hints
Ilona-Illi Harrik
Rein Rebas
Urve Urb
Esta Intelmann
Maie Seepter
Ludmilla Dietz
Maret Gildemann
Toomas Kiiver
Aime Pettai
Margus Avent
Uno Piibeleht
Rein Tolsting
Silvi Männik
Anatoli Konjarov
Rahuleid Välling

79
79
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75

Palju õnne
noorimatele
linnakodanikele!
Kendra Kasemaa
02.06.2015
Lumili Leen
Heinsalu
03.06.2015
Rebeka-Liis Valling
10.06.2015
Mia Kotkas
10.06.2015
Heleriin Köhler
23.06.2015
Karoline Klaas
08.07.2015
Angelica Pard
08.07.2015
Ranelle Randväli
14.07.2015
Hanna Hindreku
16.07.2015
Alondra Kimmel
25.07.2015
* Juunis ja juulis 2015 registreeritud
sünnid

Korstnapühkija-pottsepp
tuleb 7 päeva nädalas!
Telefon: 5528512

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

EESTIMAA SÜDA

