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Ilusat ja valgusrikast
jõuluaega kõigile!

Kohtumine helilooja Arvo Pärdiga
P
aide linnajuhid kohtusid 27. novembril helilooja Arvo Pärdi ning
tema abikaasa Noraga, et üle anda
linnapoolne sünnipäevakink helilooja 80. sünnipäeva puhul, mida kogu
muusikamaailm 11. septembril tähistas.
“See kokkusaamine oli plaanis juba ammu, kuid helilooja tihe ajagraafik seda seni ei
võimaldanud. Kohtumine temaga oli äärmiselt liigutav ja soe. Arvo Pärt rääkis oma mälestustest seoses Paidega ning tundis sügavat

huvi ka rajatava muusikaaia kohta, mille eskiisjoonised me talle üle andsime,” ütles linnapea Siret Pihelgas.
“Kokkusaamine toimus vabas õhkkonnas. Kui jutt läks tema loomingu peale, tõusis helilooja püsti, läks klaveri juurde ning
mängis meile “Ukuaru” valssi,” meenutas
linnapea.
Lisaks linnapeale osalesid kohtumisel abilinnapea Ülle Leesmaa, Järva maavanem Alo
Aasma ja Paide Kultuurikeskuse direktor Ülle Müller. Ühtlasi olid kohtumisele kutsutud

Arvo Pärdi teemalise fotokonkursi “Kuulates
Arvo Pärdi muusikat” korraldaja Tiiu Saarist
ning kahe võidutöö autorid. Helilooja kinkis
mõlemale fotograafile uue CD-plaadi “Lapsepõlve lood” koos pühenduse ja autogrammiga. Linnavalitsusele kinkis Pärt raamatu,
mis koondab tekste, mis on teda heliloojana
inspireerinud. Kokkusaamine leidis aset Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal. Helilooja lubas võimalusel tulla muusikaaeda ka vaatama, kui see sügisel 2016 valmis saab!

Fotod: Maarit Nõmm

Jõuluvana veedab jõulud
Paides!

A

jakeskusega Wittenstein reisitakse kõigis Eestimaa ajaloo perioodides, kuuleme ja näeme, kuidas meie esivanemad
maiustasid ning maitseme ise ka eri ajastute maiustusi. Siin elab ka Eestimaa jõuluvana!
Ajakeskuses ja selle vahetus läheduses tegutsevad
jõuluvana töötoad: Jõuluvana kingituste koda, sepikoda, Jõuluvana TV, martsipani töötuba, piparkoogi töötuba, laulu- ja tantsutöötuba ning 7 minuti jalutuskäigu kaugusel 19. sajandi apteegi töötuba, kus
näeb, milliseid maiustusi 19. sajandil vaid apteegist
saada võis. Järvamaa Muuseumis on ka päkapikkude
maa - suur päkapikkude ja kommipaberite näitus.
Vallimäel saab lambaid paitada, nendega koos pilti
teha ja kui on lund ka hobusaaniga sõita.
Paketid gruppidele:
• Väikelastele: Magusad jõulud Wittensteini moodi:
Maiasmokad.
Mänguline teekond läbi maiustuste ajaloo Eestimaal.
Lisaks kõigile töötubadele ja maitseelamustele ka
mängud erinevatel ajastutel.
• Koolilastele: Maiad marakratid.
Lisaks kõigile töötubadele kuuleb lähemalt maiustuste ajaloost meie maal ning kohtutakse erinevate tegelastega, kes siin elanud: Forseliuse kooli õpetaja, Lydia Koidula jne.
• Täiskasvanutele:
1. Malbed magusad jõulud. Lisaks kõigile töötubadele kuuleme lähemalt maiustuste ajaloost meie maal.
2. Maiad vallatud jõulud. Lisaks töötubadele ootavad osalejaid igal ajastul lisaks maiustustele ka napsid,
mida eestlane vastaval ajastul jõi.
Tantsud (ka laua peal), kohtumine erinevate vallatute tegelastega meie ajaloost, anonüümsed jõulusoovid, elusa piparkoogi kaunistamine ja palju muud.
Pärast meeleolukat rännakut saab ka einestada! Lisainfot saad: wittenstein.ee
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Paide
linnavolikogu
19.11.2015
istungi
kokkuvõte
• avatud mikrofon: Ingrid Alt, Margus Nurmik
• muutis Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärust
• andis loa riigihanke hankemenetluse läbiviimiseks seoses oksapurustusteenuse osutamisega Paide linnas
• arvas Mündi tn 27-2 ja Pärnu tn
9-51 eluruumid sotsiaaleluruumide
hulka ja andis need haldamisele SAle Paide Haldus
• nõustus Järvamaa Omavalitsuste
Liidu liikmemaksu suuruse arvestamise põhimõtetega ja Paide linna
2016. aasta liikmemaksu suurusega
• kooskõlastas Järvamaa maakonnaplaneeringu
• garanteeris kaasfinantseerimise riigimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru lõigu km 88,25-91,32 jalgrattaja jalgtee ehitamiseks
• muutis alatise eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete koosseisu
• linnapea Siret Pihelgas andis ülevaate Paide perekodu ehitusest

Teeme hea paremaks!
Siret Pihelgas
Paide linnapea
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. detsembril sai neljaliikmelise Paide linnavalitsuse
ametisse asumisest täis kaheksa
kuud. Nüüd, 2015. aasta lõppedes, on hea teha kokkuvõtet, vaadata hetkeks tehtut kõrvalolija pilguga ning anda sellele hinnang.
Nii nagu juba kevadel möönsin, on
laiapõhjaline valitsus end igakülgselt õigustanud, teemade arutelu toimub suurema hulga spetsialistide osalusel ning info
liigub märgatavalt kiiremini.
Tunnistan, et kõik plaanitu ei ole läinud nii, nagu oleksime soovinud - Pärnu
tänava rekonstrueerimisprojekti kohta
oleme saanud signaali, et projekt ei ole
abikõlbulik, samuti mitte ujula renoveerimine, mis ei mahtunud Piirkondade kon-

Aasta kokkuvõtteks
Ülle Leesmaa
Paide
abilinnapea

Määruste kohta saab lisainfot: paide.ee - Juhtimine - Dokumendiregister

Number
1. ja 2. detsembril Paide Kultuurikeskuses toimunud doonoripäevadel “Eesti süda kingib elu”
tehti kokku

207 vereannetust

ning esmadoonoreid oli täpselt

30. Verd koguti kahe päevaga 93,15 liitrit. Verekeskus
teeb kõigile heategijatele pika pai
ning tänab ka sooja vastuvõtu ja
superhea korralduse eest!
16. detsembril toimub Paide
Kultuurikeskuses suurte perede jõulupidu, kuhu ootame kõiki Paide linna suurperede lapsi (vähemalt neli kuni
19-aastast last). Palume peredel anda jõulupeol osalemisest
teada lastekaitse vanemspetsialistile Mare Keerlesele telefonil 55594030, 3850638 või
e-mailile mare.keerles@pstk.ee

kurentsivõime tugevdamise meetme alla.
Need näited on heaks õppetunniks, et
peame olema veel nutikamad leidmaks
kaasrahastust, sest oma jõududega me tänavaid remontida ei jõua, rääkimata ujula
ümberehitusest. Küll on hea meel, et kui
mitte linn, siis eraettevõtja on ehitamas
Paidesse Suur-Aia tänava algusesse spaad.
Ka Järvamaa messi küsitlusest selgus, et
enim tuntakse puudust just sellest. Olgugi, et ujula rekonstrueerimiseks me toetust
ei saanud, kinnitan, et vesi on seal jätkuvalt puhas ja soe, et lõõgastuda või sporti teha. Selle kõige kõrval on meil olnud
mitmeid edasiminekuid ja õnnestumisi,
neid vahest isegi rohkem. Nimetagem
neist mõned - rulapargi ja turu valmimine, kultuurikeskuse ruumide järjekordse
remondietapi lõpetamine, tänavavalgustuse rekonstrueerimine, kõnniteede remont erinevatel tänavalõikudel üle linna,
riigigümnaasiumi ehitamiseks koostöölepingu sõlmimine, perekodu ehituse algus,
Sookure lasteaia õuesõppepaviljoni valmimine, ülimenukas Arvamusfestival... seda
on ju päris palju!
Kui küsida, milline on aasta lõpuks
Paide linna rahanduslik seis, siis on hea

K

aheksa kuud Paide abilinnapea ametis on möödunud väga kiiresti. Aasta hakkab lõppema ja see on tore aeg vaadataga
tagasi ning teha kokkuvõtteid.
Soovin tänada kogu südamest
mulle osutatud usalduse eest volikogu, linnapead, linnavalitsuse
liikmeid ja Paide linnavalitsuse
imetoredat ning abivalmis kollektiivi, samuti Paide linna inimesi,
kes on mind väga lahkelt ja sõbralikult vastu võtnud.
Tänu suurepärasele koostööle oleme
vaatamata lühikesele ajale jõudnud palju ära teha. Paide linn on väga väärikas
ja kaunis maakonnakeskus. Pean tunnistama, et kui esialgu kartsin väga väljakutset töötada Paide abilinnapeana, siis
täna olen õnnelik, et mul selline võimalus tekkis. Töö on väga mitmekülgne ja
huvitav. See on töö, kus täpselt nii palju
kui teed, näed ka tulemusi! See töö on
viinud mind kokku väga paljude toredate inimestega, kellest tänaseks on saanud
minu uued tuttavad, sõbrad ja koostöö-

partnerid.
Tegemisi on olnud väga palju, aga
mis on olnud kõige olulisem Paide linna arengu seisukohalt? Me kõik soovime
vaid ühte, et Paides oleks mõnus elada
ja et Paidest ei oleks põhjust ära kolida.
Sellest tulenevalt mõtleme eelkõige meie
linna elanikele. Rõõmu valmistavad juba elluviidud projektid alates turust kuni kinoni välja, mis eelmise aasta lõpul
digitaliseeriti. Meie linnal on pakkuda
mõnusat elukeskkonda oma inimestele, aga ka vaatamisväärsusi ja meeldejäävaid sündmusi linna külalistele. 2015. ja
edaspidiste aastate märksõnaks on kahtlemata struktuurfondid. Väga oluline on
olla kursis infoga ning mõelda läbi, missuguseid võimalusi saame kasutada Paide
linna arendamiseks ja elukeskkonna paremaks muutmiseks. Hetkel valmistame
ette uusi projekte, mille tulemusena juba
aprilli alguses valmib vanemliku hoolitsuseta lastele uus perekodu, aasta alguses
loodame Tallinna
tänava ühes Lasteabikeskusele kuuluvas korteris avada raske- ja sügava puudega lapsehoiuteenuse, millest väga suurt
puudust tuntakse. Koostöös Ajakeskusega Wittenstein soovime laiendada pakutavaid turismiteenuseid ning taotleme
raha kolme Tallinna tänaval asuva hoone rekonstrueerimiseks. Sinna tulevad
"Ajastute varasalv", kus läbi kahe korruse eksponeeritakse Järvamaa muuseumi museaale, lisaks limonaadi- ja õlle
pruulikoda/muuseum, sepikoda, käsitöökojad. Teise hoonesse tuleb "Ehitus-
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meel, et tulumaksu laekumine on olnud
prognoositust positiivsem. Detsembri alguse seisuga oleme plusspoolel ligi 78 000
euroga. See on meile lisaraha ning avab
võimalusi uuteks investeeringuteks. Järgmise aasta linnaeelarve esmane kogumaht
on projekti järgi hetkel suurusega 9,5 miljonit eurot. Talveaeg on käes. Kuigi lumi
pole omavalitsuste just suurim sõber, siis
ootan ikkagi, et jõuludeks oleks maa valge
ning lapsed pääsevad kelgumäele. Küll on
Järva Teede AS-i lumetõrjemasinad ootevalmis, et hoida meie tänavad lumevabad.
Pühadest rääkides tasub meelde tuletada, et käimas on Paide linna jõulukaunistuste konkurss, et tuua linna rohkem
jõulumeeleolu. Linn ise panustas jõulutuledesse sel aastal rohkem kui varasemalt.
See on toonud ka juba rohkelt positiivset
tagasisidet rääkides siis Tallinna tänava
puudetuledest või kuuseehetest. Soovin,
et ka teie, linnaelanikud, ehiksite oma
aknad ja koduõued või kontoriruumid
jõulutuledesse. Käes on üks pimedamaid
aegu ning jõulutuled toovad rohkem valgust ka meie hinge ja südamesse.
Uuele aastale läheme vastu Paide linna
juubeliaasta tähistamisega, mis kätkeb

endas palju-palju erinevaid sündmusi
ja ettevõtmisi. Loomulikult seisab meil
ees mitmeid väljakutseid - Paide Ühisgümnaasiumi hoone rekonstrueerimise
kavandamine, ka Keskväljaku osas on
meil mõtteid, kuidas seda linnarahvale avatumaks muuta. Tööstuse tänavat
tahame remontida ning uus perekodu
vajab sisustamist ja sisseelamist. Samuti
peame valmis saama helilooja Arvo Pärdi
muusikaaia. Lõpetuseks tahan pöörduda meie inimeste poole, kes te olete läbi
2015. aasta Paide linnale toeks olnud,
kas oma mõtetes või tegudes. Erilised tänusõnad tahan öelda meie ettevõtjatele.
Selle lühikese aja jooksul linnapeana olen
isiklikult kokku puutunud väga paljude
siinsete ettevõtjatega. See, kui palju on
tulnud neilt abi ja tuge, on üüratu ning
koostöö nendega on olnud väga hea. See
on ääretult tähtis, et kohalikud ettevõtjad
panustavad linna tegemistesse ja arengusse. Suur tänu teile!
Hea Paide linna elanik, soovin, et meie
omavaheline mõistmine ja koostegemine
jätkuks ka uuel aastal. Paide linn ei ole linnavalitsus, vaid teie, paidelased. Kauneid
jõulupühi ning head uue algust kõigile!

kunsti keskus", kus esitletakse ajaloolist
ehituskunstiekspositsiooni. Kolmandasse hoonesse plaanime dr. Hesse ravikoda ja Brasche apteek-muuseumi. Kolme
maja tegevused laiendavad ja täiendavad
Ajakeskuse tänaseid tegevusi ja väljapanekuid. Meie soov on meelitada linna
külalised siia ka öömajale jääma ning
tõestada, et Paide ei ole vaid läbisõiduhoov! Ettevalmistamisel on esmatasandi tervisekeskuse loomine Paidesse, mille
peamiseks eesmärgiks on luua struktuurfondide ja omavalitsuste finatsvahenditega kaasaegsed töötingimused meie
perearstidele. Ka selle projekti elluviimise tulemusena paraneb oluliselt meie
inimestele tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Tore, et saame ulatada siinkohal abikäe perearstidele, kellel
oleks väga raske selliseid investeeringuid
ise teha. Väga oluline on käesoleva aasta
augusti lõpus vastu võetud otsus, et alates
01. septembrist 2018 alustab Paides tööd
riigigümnaasium. Anname omalt poolt
kõik, et seal oleks kõige kaasaegsemad
õpitingimused ning kvaliteetne haridus,
mis meelitaks noori ka mujalt meile õppima tulema. Mis saab meie kahest olemasolevast koolist? Seda oleme arutanud
juba mitu kuud linnavalitsuses, koolijuhtidega, lapsevanematega laiemalt,
hoolekogudega, õpilasesindustega. Kõik
on täna ühel meelel - Paidesse võiks tulla
kaks põhikooli. See on kõige sõbralikum
lahendus lastele, lapsevanematele ja ka
õpetajatele. Hetkel teevad oma tööd juba ehitusspetsialistid, kes hindavad Paide

Ühisgümnaasiumi hoone olukorda, et
teha otsus, kuidas sellest hoonest väiksemat koolimaja kujundada.
Loomulikult on olnud palju kiiresti
lahendamist vajavaid probleeme. Lai tn
33 katuse rekonstrueerimiseks esitasime
sügisel I etapi rahataotluse, veebruaris
esitame projekti II etapi ja loodame selle
probleemi lahendada kevadel.
Oleme väga tänulikud linnaelanikele,
kes Järvamaa Messil arvamust avaldasid
ning Paide linna plussid ja miinused välja
tõid - linnaelanike arvamus on meie teejuhiks ning tööplaaniks, millega arvestame kindlasti.
Olen õnnelik, et olen Paide abilinnapea, kuna tänu sellele oli mul au olla Paides sündinud rahvusvaheliselt tuntuima
Eesti helilooja Arvo Pärdi külaliseks ning
nautida nii auväärse ja tunnustatud inimese südamlikkust, lihtsust, siirust ja külalislahkust - sellest on meil kõigil kindlasti võimalik õppida!
Käes on jõuluaeg. Ma soovin igale inimesele, et tal oleks oma kodu, oma pere,
sõbrad või lähedased - mitte üksindus.
Ma soovin hingerahu, üksteisemõistmist, teiste inimeste märkamist ja vajadusel
abistamist. Ma soovin kõikidele armastust enda südamesse, et oleks, mida
jagada ka teistele, kes seda vajavad. Teen
ettepaneku peatada kas või korraks aeg mõtleme möödunule ja seame südamesse soovid, mida tulevikult ootame. Uskuge - need lähevad täide! Rahulikku ja
imederohket jõuluaega!

Hurraa! Paide linn kui noortesõbralikum omavalitsus 2015!
J

ärvamaa
noortevaldkonna konkursile „Aasta tähed
2015“ laekus 23 kandidaati,
kelle seast valiti need kõige
silmapaistvamad tähed.
Järvamaa noortekogu juhatuse esimees Riin Luks jäi väga rahule, sest selleaastane komisjon koosnes ainult noortest, mis on üks suur muudatus võrreldes
eelmiste aastatega. 2. detsembril anti
Aruküla mõisas kätte spetsiaalselt Aasta
tähtedeks valmistatud 3D-prinditud tähed, mis on ainulaadsed.
Selle aasta silmapaistvamad on:
• Aasta noorte sõber: Kaitseliit Järva Malev

Eripreemia: Pizzakiosk OÜ – Pizzakiosk on toetanud enam-vähem
kõiki Järvamaa noorteüritusi ning
mitte kunagi vastanud eitavalt. Nagu on öelnud Kurre Ehrnsten – keda
siis mitte toetada kui noori! Aastatepikkuse koostöö eest noortega väärib
Pizzakiosk suurt tunnustust!
Palju õnne ka nominentidele - Pierre Tingaud (Paide) ja Tene Metsma
• Aasta tegu: Järva-Jaani rulapark
Nominendid olid veel Paide skatepark, MoeP.A.R.K. 2015 (Paide),
Roosna-Alliku Noortekeskuse remont, Koeru Keskkooli tantsueten-

dus ja Noored Suvel Liikuma.
• Aasta noortesõbralikum omavalitsus: Paide linn – Paide linn on auga
välja teeninud noorte sõbra tiitli ning
pääseb vabaks tiitlist noorte pidur!
Nominendid olid veel Väätsa ja Ambla vald.
• Aasta Noor tegija: Sten Perillus
(Väätsa)
Palju õnne ka kandidaatidele - Birgit Sitska (Paide), Kaarel Kasper Kõrge, Helena Mägi (Paide), Jan Kristofer
Meesak (Paide), Sander-Siim Pihelgas
(Paide), Kaur Pennert (Paide), Miika
Pihlak, Erik Vilbu ja Kadi Antonov.

Foto: Ants Leppoja/ Järva maavalitsus
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Paide uus perekodu on ehitamisel. Jaanuari alguses hakkab hoone püstitamine, et kevadeks valmis jõuda.
Seni on kõik tööd graafikus. Allikas: Paide LV

Tehtud ja tegemisel eakate
päevakeskuses
N

ovember Paide eakate päevakeskuses tõi kokku rohkelt käsitööhuvilisi. Tööd täis päevad aitasid märkamatult mööda
saata sügise süngeima kuu.
Tulemuseks on päikest ja südamesoojust tulvil vilditud, kootud, heegeldatud
esemed, võrratud kaltsunukud, mida tahaks kohe kaissu haarata, erilised külmkapimagnetid ja muud vigurid. Ees ootab nende sildistamine ja pakkimine, et
jõululaadal leida tee päevakeskuse müügiletist või loosirattast kellegi kotti, koju.
Midagi saab kindlasti vaadata ka päevakeskuse jõulupeol 22. detsembri näitusel, siis saab moedemonstratsioonil näha
Juta Maruse õmblusringis tehtut. Kuna
päevad kujunesid pikkadeks tööpäevadeks, siis oli mõnus samas päevakeskuse
köögis kordamööda kokata. Nii oli pea
igal lõunal soe toit omast käest, mille
hind kujunes sööjate arvust. Ühine söögi- või kohvilaud, kuhu aeg-ajalt ilmuvad
ka kodus küpsetatud koogid, salatid, isegi supid, on kujunenud toredaks, kõiki
ühendavaks koosistumiseks. Päeva jooksul saab veel käsitööle puhkepausiks osaleda võimlemistunnis, istuda tunnikese
huvitaval loengul, tervisepäeval kontrollida oma tervisenäitajaid. Meie ruumides
toimuvad nüüd ka Puuetega Inimeste
Koja korraldatud üritused, millest päevakeskuse liikmetel on võimalus osaleda.
Nii on saadud panna proovile oma mälu Anu Jonuksi mälutreeningutel, kuulata arstide loenguid, tellida ortopeedilisi
jalatseid ja tarvikuid, vaegkuuljatele toimuvad nõustamised ja samuti vajaliku

Kontserdid
09.12 kell 19 Paide Meeskoori ning Türi ja Paide Poistekoori kontsert,
kammersaalis
12.12 kell 17 TTÜ Meeskoori kontsert
13.12 kell 19 Paide Muusikakooli sümfoniettorkestri jõulukontsert,
kammersaalis
20.12 kell 16 Kingitus linnarahvale - jõulukontsert: ETV tütarlastekoor.
Tasuta, Paide Püha Risti kirikus
26.12 kell 19 Tõnis Mägi, Karl-Erik Taukar ja Estraadiraadio aastalõpukontsert „Kella kuuest Koiduni“! Pilet 16/18 €. Pileti hind kontserdi päeval
kõigile 20 €
09.01.2016 kell 19 Muusikalikontsert “Memory”. Pilet 23/27€
Teatrid
20.01.2016 kell 11 Endla Teatri lasteetendus „Kaunitar ja koletis“. Sobib alates 5+, kestus 1,5 tundi. Osades Fatme-Helge Leevald, Kaili Viidas,
Kati Ong, Priit Loog, Lauri Mäesepp, Ahti Puudersell. Pilet 8€
20.01.2016 kell 19 Endla Teater „Eesti mees ja tema poeg“. Mängib Sepo
Seeman. Pilet 11/13€
Muud kultuurisündmused
17.12 kell 18 Paide Gümnaasiumi võimlemispidu
19.12 Suur aastalõpupidu
kell 19 Kontsert „Ma olen öö Su akna taga...“ Ivo Linna ja Nele Liis
Vaiksoo, klaveril Antti Kammiste.
kell 21 Tantsuks mängib „Igatahes“, kammersaalis
DJ Ahto Kalda videodisko, kohvikus Treeger
Meeleoluks glamuurne kabareeshow tantsutrupilt „Showstoppers“, solist
Norman Salumäe, lavastaja Kristin Pukka.
Laudade broneerimine ja ettetellimine kohviku telefonil 3850 173 kuni
10.12.2015
Šampus ja üllatused! Peojuht Martha-Beryl Grauberg. Pilet 25€

aparatuuri tellimine. Kuna Anu Jonuks
tegeleb ka seltskonnatantsuga, siis tema
rühm „Tantsuline“ kutsus päevakeskuse
pere koos Paide Kultuurikeskuse „Seenioritega“ vastukülaskäigule Tapale. Nii
vuraski meie liikme Tõnis Ainjärve buss
50 rõõmsa inimesega Tapale, kus esinesid päevakeskuse Igavene Ring, Paide
Seeniorid ja Tantsuline Tapalt. Edasine
oli üks tore maratontantsu päev.
Et meil oleks pimeda ajal turvalisem
liikuda, käis meil külas Malle Hermanson Paide politseijaoskonnast, jagas meile helkureid ja õpetussõnu, testis meie
oskusi jalakäijana liigelda ja vastas küsimustele.
Kadripäeva tähistamine koos sünnipäevalaste õnnitlemisega kujunes vahvate kostüümide peoks, selleks ettevalmistumine oli jällegi meeldiv pimeda aja
tegevus.
Käes on juba advendiaeg, Jõulukroon
on toimunud, aga ees on traditsiooni-

liselt kulgev aeg pimeduse lõpu ja uue
valguse poole. Meie jõulupidu koos
detsembrikuu sünnipäevade tähistamise
ja paljude üllatustega toimub 22. detsembril, algusega kell 11.00.
Igakuistele üritustele lisaks on hea teada, et 14. detsembril kella 9.00-15.00
saab tervisenäitajaid kontrollida (eelregistreerimisega), 15.12 kell 12.00
on vaegkuuljate teabepäev, 18.12. kell
12.30 kokandusringi raames Helju Aasna loeng-koolitus lauakatmisest.
Meie aasta lõpetab 30. detsembril kokandusring traditsiooniliste vana-aastaõhtu roogade valmistamisega.
Kõigile-kõigile kaunist advendiaega,
ilusaid jõulupühi ja meeldejäävat aasta
ärasaatmist!
Päevakeskuse tegemisi saab vaadata ka
Facebookis: Paide Eakate Päevakeskus,
tööplaan on näha Paide, Lai tn. 33, teateid saab tel. 53404750, kodulehelt paide@pstk.ee. Foto: erakogu

Millest paidelane unistab?
J

ärvamaa Messil said külastajad Paide linna boksis osaleda küsitluses, et uurida, millest
paidelased enim puudust tunnevad ja millist asutust või teenust
siin kõige rohkem kasutatakse
või külastatakse. Lisaks sai hinnata Paide linna elukeskkonda 10-palli süsteemis ning välja
tuua oma lemmikpaiku linnas.
Kokku osales küsitluses 83 inimest.
Kõige rohkem tunnevad paidelased puudust spaast, mille märkis ära 32 vastanut.
Siin järgnevad tulemused:
• laste mänguväljak 16 häält (kaasaegne
mänguväljak, mänguväljaku laiendus
Lembitu pargis; mänguväljak siseruumides, kus ronida ja turnida; korralik mänguväljak tehisjärve ääres, Vallimäel kiik
väikelastele)
• uisuväljak 17
• söögikoht 8
• ööklubi 4
• mõni riigiasutus 7 (Haigekassa esindus)
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• kauplus - RIMI, riietekauplus, kalapood, raamatukauplus, lastekaubad
• teenus - kodumasinate remont, invateenus, koristusteenus
Veel valik vastuseid: korralikud kõnniteed ja tänavad, McDonald`s, kaunid
naised, prügikastid, õhtused üritused
nt öökino, kõnnitee Aiavilja tn lõpus,
Mündi tee remont, Karja tn remont, istepingid kõnniteede ääres nt Pärnu tnReopalu, kergliiklustee Joodile, robootika ring lastele, inimestest tänaval (eriti
nädalavahetustel), suurem kaubanduskeskus, Mäosse Eesti suurimat kaubandus- ja tegevuskeskust.
Küsimusele, mida külastab linnarahvas kõige rohkem, vastati järgmiselt:
• kultuurikeskus 45
• ujula 24
• raamatukogu 23
• spordihall 20
• staadion 4
Veel pakuti välja: kunstigalerii, üritused, kergliiklusteed, kauplused, Süda-

Eesti Sotsiaalkeskus, kool, päevakeskus,
spa.
Küsitlusest selgus, et linnaelanikud
peavad siinset elukeskkonda heaks, 78
vastanu keskmiseks hindeks tuli 7 punkti 10st: 1(0), 2 (üks vastanu), 3 (3 vastanut), 4 (3), 5 (8), 6 (8), 7 (13), 8 (31), 9
(7), 10 (4).
Viimasena said külastajad välja pakkuda oma lemmikkohti Paide linnas.
Vastuste valik tuli kirju: park jõega, oma
kodu (oli populaarne vastus), Vallimägi
(kõige rohkem nimetatud), Paide Plaza,
skatepark, raamatukogu, Selver, ujula,
meeldib terve Paide linn, kui saavad korda kõnniteed; tulevane Pärdi aed, Lembitu park, kesklinn, Vallitorn, turg, järv,
kultuurikeskus, Peetri park, vana kutseka
juures olev tühermaa, Pärna tn, Järve tee
rattasõidutee, öine Vallimägi, Kuma raadio, kogu linn meeldib, Pärnu tn allee,
Joodi suvekodude piirkond, spordihall,
kergliiklusteed ja noortekeskus. Aitäh
kõigile vastajatele!

22.12 kell 18 Jõulupidu kõigile lastele “Jõuluvana kaotas mälu”, kammersaalis. Pidu algab etendusega Jõuluvanast, kes mälu kaotas. Etenduses on
ka laule ja mänge. Kui lugu õnneliku lõpu leiab, asub jõulutaat kinke jagama. Kingi asjus palume lapsevanematel kindlasti võtta ühendust jõuluvana
kontoriga 3849137;5528180. Etenduse autor ja lavastaja on Marju Mändmaa ja loo esitavad Paide Ühisgümnaasiumi näitetrupid. Pilet kõigile 2.50€
27.12 kell 13 Paide linna eakateklubi Hämarik pidu, kammersaalis
10.01.2016 kell 11 lastehommik, kammersaalis. Pilet 3€
21.01 Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate auhinnagala
22.01-24.01.2016 Harrastusteatrite riigifestival
Kinokavaga saab tutvuda: www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide kino
Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Jõulud ei ole enam mägede taga! Siit kingiidee - Paide Kultuurikeskus
soovitab kinkida elamusi - nt teatri või kontserdi pilet! Suurepärane kink
on ka Piletimaailma või Piletilevi kinkekaart!
Ürituste kavaga saab tutvuda www.paidekultuurikeskus.ee. Olete alati oodatud!

Tasuta buss Sillaotsa kalmistule 24. detsembril!
Bussiliikluse graafik:
*Väljasõit
Paide Maksimarket
Suur-Kaare
(Ristiku 8 bussipeatus)
Suur-Aia 22
Keskväljak 14
Soo tänavas
Sillaotsa kalmistu

11.00*
11.05
11.10
11.15
11.20
11.30

*Tagasisõit
Sillaotsa kalmistu
Soo tänav
Keskväljak 14
Suur - Aia 22
Suur- Kaare
(Ristiku 8 bussipeatus)
Paide Maksimarket

12.15*
12.25
12.30
12.35
12.40
12.45

4

Paide Linnaleht

PAIDE -

nr. 10 (225) 18. november 2015

EESTIMAA SÜDA

PAIDE EESTIMAA SÜDA

Paide Linnaleht

nr. 10 (225) 18. november 2015

5

Paide 725 juubeliaasta kava1

Paide linnavalitsus soovib kõigile rõõmsaid jõulupühi ja head
uut aastat! Uuel aastal uue hooga, sest linnavalitsusel on raske
regi vedada!

Paide Gümnaasiumi uudised

Selgusid aasta tegijad!

Paide Gümnaasiumi traditsiooniline
Hammerbecki Gala toimus sel aastal 26.
novembril. Tunnustati õpilasi ning õpetajaid erinevates kategooriates. Kokku esitati 91 taotlust rohkem kui 200 nominendiga. Sel aastal olid ürituse korraldajaks
aktiivsed 11. klassi õpilased ning ürituse
teema oli red carpet.
Aasta tegijad 2015
Algklassi õpetaja –Kersti Varik
Põhikooli õpetaja – Lorina Kukk

Paide Gümnaasiumi Eduka gümnasisti
stipendiaat on Paula Kivimäe.
Gümnaasiumi õpetaja – Ulvi Vaher
Käsitööline – Dajana Hanna Madjar
Sulesepp – Dianne Aalde
Kunstnik – Rauno Jüristo
Einstein – Robin Oja
Meessportlane – Kristo Kams
Naissportlane – Elina Laanetu
Ettevõtmine – öökool
Aktivist – Paula Kivimäe
Naistantsija – Elsbeth Heinaste
Meestantsija – Frank Gennert Osula ja
Samuel Ehman

Paide Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Kert Piirimäe on aasta kergejõustiklane
2015 juunioride klassis!
Tiim – Mutid: Paula Kivimäe, Elsbeth
Heinaste, Dajana Hanna Madjar
Tiimi eripreemia – 12b klassi poiste söögilaud
Muusik– Sander Paalpere
Koolitöötaja – Maie Kaasik
Palju õnne kõikidele aasta tegijatele ning
tänuavaldused 11. klassile, kes said korraldamisega suurepäraselt hakkama!

Robin Oja varjutas presidendi avalike suhete nõunikku

A

astaid on Junior Achievement
Eesti kutsunud õpilasi töövarjupäevale, et enne karjääriotsuse
tegemist heita pilk päris töömaailma. Töövarjupäev on mõeldud
gümnaasiumiõpilastele, kes saavad 4-5 tunni vältel jälgida spetsialistide tööpäeva seda segamata.
Seekord osalesid Paide Gümnaasiumi 11. klassi õpilased töövarjupäeval 19. novembril.
Gümnasistide ambitsioonid olid üsna
kõrged: ei peljatud kandideerida ka oma
ala tippude juurde. Nii õnnestus Robin
Ojal (pildil koos president Ilvesega) olla
vabariigi presidendi avalike suhete nõuniku Toomas Sildami varjuks. Kadrioru lossi
pääsemiseks tuli esitada motivatsioonikiri
ja läbida konkurss.

Kooli võistkond võitis maakondlikul
turniiril II koha!

16.

novembril toimus Koerus maakondlik põhikooli
turniir, mis oli pühendatud muusikaaastale.
Turniiril tuli vastata muusikaga seotud küsimustele ja keerutada
jalga erinevates tantsustiilides. Paide Gümnaasiumi võistkond koosseisus Hans Artur Éhman, Heidy Heleen Trug, Samuel Ehman, Roberta-Grethel Agu, Eliise Randmaa ja Meeri Kätriin Voolaid saavutasid tihedas konkurentsis II koha. Võitjatiitli pälvis Türi Põhikool
ning kolmanda koha Paide Ühisgümnaasium.

Fotod: Paide Gümnaasium
Vaata ka lk 7!

Veel jälgiti füsioterapeudi, lastekaitse
spetsialisti, ilukirurgi, raadio Uuno saatejuhi Robert Rooli ja Kanal 2 saatejuhi Kristjan Jõekalda, aga ka Kaitseliidu
peastaabi ülema jpt igapäevatööd. Saadi
rohkelt vajalikke näpunäiteid ja soovitusi. Nii rõhutas Kristjan Jõekalda, et tema
töö nõuab edevust ja suhtlemisoskust, aga
kindlasti ka teadmisi ajakirjandusest.
Tagasisidelehtedelt võis lugeda, et õpilased jäid oma valikutega rahule. Päev avas
nii mõnegi silmad, millega ise tulevikus
tegelda. Erisuguste elukutsete mitmekesisus ja edasiarendamise võimalus üllatas
positiivselt. Võiks öelda, et enamik varjutajaid soovib, et selliseid võimalusi kellegi
tegemisi jälgida oleks rohkem.
Mõtteid panid kirja 11. klassi meediaõpilased

Jaanuar
6.01 Kunstnik Ants Viidaleppa 95. sünniaastapäev
7.01 Kohtumisõhtu “Paidest
pärit” kultuurikeskuses. Külas Märt ja Kadri Hunt ning
Mihkel Poll
21.01 Eesti Kultuurkapitali
aastapreemiate auhinnagala
kultuurikeskuses
22.-24.01 XIV Harrastusteatrite riigifestival kultuurikeskuses
Veebruar
10.02 RO Estonia ballett
“Bajadeer” kultuurikeskuses
23.02 Pidulik õhtu „Eesti
Vabariik 90 aastatel“ Ajakeskuses Wittenstein
24.02 Matk „Teeme koos
rajalugu“
24.02 Eesti Vabariik 99
kontsertaktus kultuurikeskuses
25.02 Eesti Vabariigi väljakuulutamine Keskväljakul
26.02 Järvi Talveakadeemia
kontsert kultuurikeskuses
26.02 Pärimuskonverents
„Kesk-Eesti - kultuuriruumide risttee“ kultuurikeskuses
• Vabariigi aastapäeva kuu
Ajakeskuses Wittenstein
Märts
08.03 Eesti Kontserdi naistepäevakontsert „Eesti Mees“
kultuurikeskuses
12.03 Liikumispäev E-Piim
Spordihallis
14.-19.03 Paide noorte moenädal
19.03 Noorte moekonkurss
Moe P.A.R.K. kultuurikeskuses
24.03 Paide Huviteater 20
kultuurikeskuses
• Kohtumisõhtu “Paidest
pärit” kultuurikeskuses
Aprill
2.04 Paide linna laste lauluvõistlus „Lauluhäll“ kultuurikeskuses
16.04 Noorte omaloomingu
konkurss „Südamelaul“ kultuurikeskuses
16.-23.04 Arvamusnädal
20.04 Orienteerumismäng
„Seitsme silla seiklus“
21.04 Paide ajaloo- ja visioonikonverents Järvamaa
muuseumis
22.-23.04 Neljakuningatee
jalgrattaretk Padiselt Paidesse
23.04 Nelja Kuninga Päev ja
jürilaat Keskväljakul
Mai
01.05 Järvamaa laste lauluvõistluse „Laulukaar“ lõppkontsert kultuurikeskuses
01.05 Laste jalgrattaralli
Keskväljakul
06.05 Järvamaa aasta ema
väljakuulutamine kultuurikeskuses
14.05 Muuseumiöö „Öös on

laineid“ Järvamaa muuseumis
28.05 Järvamaa laulu- ja
tantsupidu „Mis sa nüid
teed?“ Vallimäel
29.05 Perepäev „Laps vajab
perekonda“ Vallimäel
Juuni / juuli
14.06 Küüditamise aastapäev 75
22.06 Paide linna Jaaniõhtu
vallimäel
• Paide Avatud Noortekeskus 10
• juuni – august näitus „Paide Eesti kunstnike loomingus“ Järvamaa muuseumis
August
12-13.08 Arvamusfestival
20.08 Taasiseseisvumispäev
25
27.08 Muinastulede öö
27.08 Hooaja avalöök ja
rahvapidu Paide 725 kultuurikeskuse parklas
September
11.09 Arvo Pärdi muusikaaia avamine
25.09 Türi-Paide Sügistriatlon
30.09 Vanalinna konverents
Wabalinna majas
30.09 Paide linn 725, Paide
Püha Risti kirik 230 kontsertaktus kirikus
• “Paidest pärit”- pingi
avamine kunstnike perele:
Roosileht/Viidalepp vana
rahvamaja ees
• september-oktoober Ants
ja Helve Viidalepa mälestusnäitus kultuurikeskuses
• september-november Paide linna ajaloonäitus Järvamaa muuseumis
Oktoober
02.10 Paide -Türi Rahvajooks
• Kohtumisõhtu “Paidest
pärit” kultuurikeskuses
November
11.-12.11 Järvamaa Mess
kultuurikeskuses
13.11 Isadepäeva tähistamine
22.11 RO Estonia muusikal
“Minu veetlev leedi” kultuurikeskuses
27.11 Süttib tuledesse jõulupuu Keskväljakul
• Paide PÖFF kultuurikeskuses
• Kohtumisõhtu “Paidest
pärit” kultuurikeskuses
Detsember
03.12 Paide Jõulukroon ja
Järva Jõulufolk Keskväljakul
03.-22.12 Jõulumaa Ajakeskuses Wittenstein
03.12 Peet Raigi mälestusturniir E-Piim Spordihallis
• Kontsert „Kingitus linnarahvale“

korraldajad jätavad omale õiguse kavas muudatusi teha, jälgi
infot!
1
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Paide Ühisgümnaasiumis alustab tööd ettevalmistusrühm 2016.
aasta 1. klassi tulevatele lastele. Ettevalmistusrühm alustab ja töötab kolmapäeviti ja neljapäeviti kella 12.00- 14.05.
Esimene kokkusaamine on 13. jaanuaril 2016 kell 12.00 ruumis 105.
Registreerimine kohapeal.

Oluline on liikumine ühes suunas
J

õulud lähenevad ja koolides hakkab läbi saama esimene poolaasta. Ühtlasi on väga meeldiv teha kokkuvõte Paide Ühisgümnaasiumi sportlikest tegemistest.
September algas koolis sisuka ja mitmekesise tervisepäevaga. Erinevates töötubades said õpilased oma võimeid proovida aladel, mis kooli töökavadesse tavaliselt ei kuulu: taipoksis, erinevates tantsulistes ja võimlemisrühmades, vibulaskmises, lendgolfis jne. Ka Järvamaa koolinoorte erinevatel karikavõistlustel on
tulemused olnud suurepärased. Kergejõustiku neljavõistluses saavutasid individuaalse esikoha Jander Poolma ja Emili Liis Osula. Võistkondlikult saavutasid
poisid nii nooremas kui ka vanemas grupis teise koha. Paide-Türi rahvajooksul
saavutas Rasmus Kallas põhidistantsil oma vanuste hulgas kolmanda koha. Põhikooli jalgpallimeeskond saavutas turniiril teise koha. Rahvastepallis olid maakonna parimad meie kooli 4.-5.klassi tüdrukud. Eesti Koolispordi Liidu poolt
korraldatud 3x3 korvpalliturniiril saavutasid meie võistkonnad vanemas grupis
kaksikvõidu ja nooremad said teise koha. Saalihokis 6.-9. klassidele võitsid esikohakarika nii poisid kui ka tüdrukud.
Võistlustel käimine pole õpilasele sunduslik, pigem on see boonuseks ja märgiks,
et õpilase tööd ja pingutusi on märgatud ning kooli esindusse arvatud. Tihtipeale
tuleb initsiatiiv just laste poolt. Raigo Lokotar 11. klassist organiseeris uurimistöö
raames väga toreda klassidevahelise saalihokiturniiri ning ka eelnevatel aastatel on
olnud ikka vähemalt üks turniir pallimängudes, mille algatajaks on õpilased.
Miks siis ikkagi on Paide koolide sportlikud tulemused maakondlikus mõistes
nii head. Vastus sellele on palju laiapõhjalisem, kui esmapilgul tundub. Üks põhjustest on kindlasti kahe naaberkooli omavaheline hea läbisaamine nii õpilaste
kui ka õpetajate vahel. Võistlustel elatakse üksteisele kaasa ja omavahel kohtudes on tunda võitluslikku, kuid samas sõbralikku õhkkonda. Paides on olemas
selline tahtmatult tekkinud toimiv sünergiline kooslus: kärgsüsteem, kuhu on
panust andmas lasteaiaõpetajad, treenerid, lapsevanemad, noorsooühendused,
kooliõpetajad, tugisüsteemid ja kindlasti veel paljud teisedki. Liikudes lasteaiast
erinevatesse koolidesse jäädakse edaspidigi sõpradeks ning seotus tekib nüüd juba treeningrühmade, klubitegevuste ja võistluste-ürituste kaudu. On tekkinud
eluterve ja sõbralik konkurents. Mõlemal koolil on olemas omanäolisus ja võimsad traditsioonilised üritused, mida käiakse ka teineteise pool vaatamas.
Seda väärtust tasub iga hinna eest hoida!
Andres Siilak
Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja

Ründo Mülts sai kodanikupäeva aumärgi

Kodanikupäeval, 26. novembril jagas

siseminister Hanno Pevkur Eesti Ajaloomuuseumis pidulikul kodanikupäeva
tunnustusüritusel kodaniku aumärke,
mille ühest 15-st pälvis Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.
Oma põhitöö kõrvalt leiab ta aega tegeleda koduloo uurimisega ja ajaloolise väärtusega esemete kogumisega. Oma kollektsiooni põhjal rajas ta
16-aastaselt oma kodukülla Päinurme koduloomuuseumi, kus on mitu tuhat eksponaati. Muude asjade seas aitab ta vedada Kesk-Eesti vaimse kultuuripärandi programmi
koostamist. 2008. aastal võitis ta Eesti Hea eeskuju 2008 vabariikliku konkursi,
2010. aastal eripreemia Eesti õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel teemal
„Meie ühine kodu Eesti” Vabariigi Presidendi auhinnale. 2012. aastal sai ta Kultuurkapitali aastapreemia ajaloopärandi kogumise eest ning 2013. aastal omastati talle tiitel „Järvamaa aasta kultuuripärandi hoidja. Foto: erakogu
PAIDE VAEGKUULJATE TERVISE- JA TEABEPÄEV
teisipäeval 15.12.2015
1. Kuulmisohutus ja kuulmislangus heaolu ühiskonnas
2. Tervisest ja kuulmislanguse uuematest põhjustest
3. Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud signaliseerimise- ja
häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus
4. Proovimine, vajadusel ja soovi korral nende tellimine
Teabepäeva korraldavad:
PAIDE EAKATE PÄEVAKESKUS
www.pstk.ee/
KADRIMARDI OÜ
www.kadrimardi.ee
Kohtume:
Paide eakate päevakeskuses algusega kell 12:00, tuba 108
Lai 33, Paide
Info: 53404750
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Vabatahtliku musternäide
Prantsusmaalt - Pierre Tingaud
P
ierre Tingaud (23) tuli Paidesse vabatahtlikku tööd
tegema eelmise aasta sügisel.
Aktiivse ja avatud noorena leidis ta kohalikega ruttu ühise
keele ning muutus asendamatuks Paide Avatud Noortekeskuses. Tänaseks hakkab tema
Euroopa Vabatahtlik Teenistus
siin lõppema ning lennupilet tagasi koju on taskus. Kuidas talle Paides meeldis, sellest järgnev intervjuu.
Miks otsustasid tulla just Eestisse?
Valisin Eesti sellepärast, et minu eesmärk oli minna riiki, mis oleks minu
kodumaast erinev nii kultuuri kui ka
kliima suhtes.
Mis olid sinu hirmud ja/ või ootused Eesti suhtes?
Minu suurim hirm oligi ilm, et ma
ei suuda siinse kliimaga leppida. Samuti
see, et ma ei leia sõpru. Ootasin aga seda, et veedaksin siis oma aega hästi ning
oleks lõbus.
Kui kiiresti kohanesid Paide linnas?
Kohanesin ikka väga kiiresti, sest ma
liikusin palju ringi, et tutvuda inimestega ja leida uusi sõpru. Aga väga hästi
ja mugavalt hakkasin tundma end neli
kuud pärast saabumist.
Mis sulle Paide linnas meeldib, mis
mitte?
Prantsusmaa mõttes on Paide ikka
väga väike linn ning see on ikka päris
uskumatu, et siin on kõik olemas. Sellise suurusega linnades minu kodumaal
pole peale elumajade peaaegu mitte midagi. Sellepärast mulle Paide väga meeldib. Samuti naudin Paide ümbruses
ringi uitamist, käin metsas ning imetlen
loodust. Ei meeldi aga see, et siin pole
eriti ööelu, mis noortele väga meeldiks.
Ja muidugi igatsen ka spaad :)
Sinu parimad tegevused/ üritused/
mälestused Paide linnas?
Kommentaar
Margit Udam
Paide Avatud
Noortekeskuse
juhataja

Pierre Tingaud`
vabatahtlik teenistus Paide Avatud Noortekeskuses
kestis 12 kuud. Terve aasta eemal kodust, vanematest, sõpradest ja kogukonnast ei ole kerge. Õnneks on tänapäeval olemas tehnilised võimalused

Mul on nii palju väga häid mälestusi ning kõvasti on nalja saanud. Tahtsin
osaleda võimalikult paljudes ettevõtmistes. Näiteks Arvamusfestival oli väga
lahe, muidugi oleks võinud mõned arutelud olla ka inglise keeles, aga muidu
väga meeldis see üritus. Samuti oli väga
lõbus, kui Paides viibis Prantsuse bänd
Opsa Deheli, see oli suurepärane nädal!
Kui palju said Eestis reisida?
Ma olen käinud peaaegu igal pool
välja arvatud Narva kant. Väga palju reisisin Lääne-Eestis ning muidugi
meeldis mulle tihti Tallinnas käia, see
on nii ilus linn.
Mida kummalist/ naljakat/ huvitavat
õppisid eestlaste kohta?
Minu jaoks on väga kummaline, kuidas eestlased viina tarbivad. Muidugi
ka see, et teil on igal pool saunad.
Mille järele kõige rohkem igatsust
tundsid?
See sõltus aastaaegadest. Näiteks juunis igatsesin ma väga oma perekonda,
juuli ilusat ilma ning kui rääkida toi(Skype, Facebook, telefon), mis aitavad kodustega suhelda ja muudavad
koduigatsuse väiksemaks.
Tulla Eesti väikelinna vabatahtlikus ei ole lihtne, sest eestlased ei võta
võõraid kiirelt omaks ja väikelinnas ei
ole kahjuks ka teisi välismaalasi, kellega suhelda. Õnneks oli Pierre`il väga
toetav tugipere - perekond Paalpere,
kes muutis Pierre`i sisseelamise Paidesse lihtsamaks ja toetasid teda läbi
terve aasta - suur, suur aitäh selle eest!
Kuna Pierre on iseloomult väga po-

dust, siis väga paljusid asju. Olen seepärast palju kaalust alla võtnud. Aga kui
tõsiselt rääkida, siis kõige enam olen
puudust tundnud oma jalgpallimeeskonnast ehk siis oma sõpradest.
Millega Paides tegelesid?
Vabatahtliku töö raames tegutsesin
põhiliselt Paide Avatud Noortekeskuses, tegelesin lastega, õpetasin prantsuse keelt ning erinevaid spordialasid. Samuti aitasin korraldada kõikvõimalikke
üritusi - laagrid, kohtumisõhtud jne.
Oma vabal ajal tegin natuke sporti,
nt body attack ning tihti käisin ujumas.
Palju käisin vaatamas jalg- ja võrkpallimänge, aasta alguses õpetasin lastele
jalgpalli ning käisin kinos. Enamus pühapäevadest olin omaette ning käisin
looduses jalutamas.
Kuidas sulle sinu EVS meeldis kokkuvõttes?
Mulle väga-väga meeldis, isegi nii palju, et oleksin hea meelega siia kauemaks
jäänud.
Kui hästi räägid eesti keelt?
Ma saan enam-vähem aru, mida inimesed räägivad, aga eestlased räägivad
väga kiiresti. Mul pole endal veel väga
suurt julgust eesti keeles rääkida.
Lõpetuseks...
Olen Eestis veetnud ühe oma elu parima aasta! Selle eest olen igavesti tänulik Margitile (Margit Udam - Paide
Avatud Noortekeskuse juhataja) selle
projekti eest. Loomulikult tänan kõiki
sõpru, keda olen siis kohanud ning kes
on aidanud mul end siin tunda õnnelikuna!
Pierre lubas enne ärasõitu tulla ka
Paide Raekojatunni saatesse ning demonstreerida oma eesti keele oskust.
Kuidas tal see õnnestub, kuula saadet
Kuma raadiost kolmapäeviti kell 14.15!
Täpsem info on tulekul!

Küsis: Maarit Nõmm,
foto: erakogu

sitiivne ja avatud, leidis ta peagi endale sõbrad, kellega suhelda ja vaba
aega veeta. Tema positiivsus oli nakkav ja muutis kogu noortekeskuse
atmosfääri soojemaks ja positiivseks.
Ta leidis lastega kiire kontakti ja polnud harv, kui lapsed suurest rõõmust
Pierre`i pikali jooksid. Töötamine teisest kultuuriruumist ning keskkonnast pärit inimesega nõuab kannatlikkust ja mõistmist, mis omakorda
muutis meid tolerantsemateks ja paremateks inimesteks.

Käivitub programm töötutele ja mitteõppivatele noortele

P

aide noortekeskus on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti
ANK) poolt koordineeritavale
programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise
programm”, mis on seadnud
eesmärgiks pakkuda 20162018 lisatuge ligi 8800-le 1526 aastasele noorele.
Programmi tegevuste finantsiliseks
mahuks üle Eesti on 1,3 miljonit eurot. Programmi eesmärk on noorte,
kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine
kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule ta-

sandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda.
Tegevuskava keskendub 15-26 aastaste noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning
kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule
sisenema. Ühe noore kohta nähakse
programmis aktiivset olekut üks kuni
kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt
6 kuud. Paide Avatud Noortekeskus
rakendab programmi Paide linna, valla, Väätsa ja Koigi valla piirkonnas.
Hetkel ootame programmi võrgustikuga ühinema noorte tugi- ja kontaktisikuid ning asutusi, kes aitaks

programmi sihtgrupini jõuda ning
kaardistame tugiteenuste võimalusi
piirkonnas.
Lisainfo ja kontakt:
Paide Avatud Noortekeskus
Reima Nõmmik
e-post : reima.nommik@gmail.com
tel. 56891501
Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programmi tegevused viiakse ellu Euroopa
Liidu Sotsiaalfondi, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toetusel. Programmi
viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.ank.ee
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Paide Gümnaasiumis on tublid laulupoisid

24.

novembril tähistas Järvamaa
Poiste Laulupäev oma 20ndat
aastapäeva. Lauluvõistlusel osales 46
laulupoissi ja noormeest. Muusikaõpetajad Malle Nööp ja Anne Toomistu viisid võistlustulle neli osalejat. Kõik poisid
pärjati oma vanuserühmas preemiaga:
• 8-9-aastased poisid – Karl Keio Aare, eripreemia
• 10-11-aastased poisid – Egert Ninep, I koht

• 12- aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni – Märten Viitmaa, II – III koht
• häälemurde läbinud noormehed kuni 20. aastani – Robin Oja III koht
Žürii esimees Lembit Saarsalu kiitis südamest
poisse ja nende õpetajaid. 20ne aasta jooksul on
Järvamaa Poiste Laulupäev teed sillutanud mitmele tuntud muusikule ja lauljale. Laulupäev
lõppes sünnipäevatordi söömisega.

7

Sündmuste kava
11.12 kell 10:00 Korvpallifestival
12.12 kell 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - Selver
19.12 kell 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - Kuldiga
20.12 kell 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - RTU
22.12 kell 10:00 Paide Gümnaasiumi Koogikorv
10.01.16 kell 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa VK - TTÜ
14.01 kell 10:00 Vanglateenistuse jalgpalliturniir
17.01 kell 09:30 Jalgpalliturniir lastele

19.01 kell 10:00 Järvamaa koolide
6.-9.kl.saalijalgpalli KV P (EKSL alagrupp )
21.01 kell 10:00 Järvamaa koolide
6.-9.kl.saalijalgpalli KV T
23.01 kell 09:30 Jalgpallivõistlus lastele
24.01 kell 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - Vilnius
30.01 kell 09:30 Jalgpallivõistlus lastele

Raamatukogu on suletud pühade ajal 24.-26. detsember ja
31.dets, 1. ja 2. jaanuar 2016!
Järvamaa Keskraamatukogu lasteosakond sai oma raamatupuu. Noor kunstnik Jan Margen Vau tuli appi, et täita töötajate ja lugejate ammune unistus. Puu kerkis lasteosakonna
koridori ja kannab oma okstel informatsiooni ning ürituste
reklaami. Värviga toetas OÜ Estpak Paide.

Foto: Maarit Nõmm

Kandidaatide esitamine maakonna kultuuri-,
spordi- ja noorsoopreemiatele
ÕE president Sander Savisaar ja asepresident
Crislyn Saviste tunnustasid tublisid õpilasi

P

aide Gümnaasiumi sünnipäevanädala raames toimus 26. novembril õpilasesinduse presidendi ja asepresidendi
vastuvõtt tublidele 1.-6. klassi õpilastele.
Enne vastuvõttu oli aula ukse taga 114 särasilmset ja ootusärevat õpilast, kes kõik olid en-

nast kenasti riidesse pannud ja ootasid kannatamatult kätlemistseremoonia algust. President
pani õpilastele südamele, et nad õpiksid hoolega ja kannaksid riiete küljes helkurit. President
ja asepresident tunnustasid kõiki tänukirjadega!
Foto: Paide Gümnaasium

MoeP.A.R.K. tuleb taas!

Ü

le-Eestiline noorte moekonkurss
MoeP.A.R.K. ootab sel aastal moeloojate talendikaid ideid 11. jaanuariks
2016.
Kolmeteistkümnendat korda Paide Gümnaasiumi korraldatav noorte moeshow toimub 19.
märtsil Paide Kultuurikeskuses.
Võistlus toimub kolmes vanuseklassis:
• Noorem (7-9 klass)
• Vanem (10-12 klass)
• Tudengid (kuni 26-aastased)
MoeP.A.R.K. on alguse saanud Paide Gümnaasiumist, kasvanud maakondlikuks ning
nüüd juba üle-eestiliseks noorte moekonkursiks.
Kui sul on soovi oma loomingut jagada üleeestilisel moeshowl, siis tutvu ürituse reglemendiga MoeP.A.R.K. 2016 blogis, veebiaadressil
moepark16.blogspot.com

aide linn kutsub kõiki elanikke osalema jõulukaunistuste teemalisel
konkursil “Jõulumeeleolu”. Konkursi
idee on motiveerida linnaelanikke linnaruumi ilusamaks muutmisel ning selgitada välja linna parimad teemakujundusega vaateaknad ja hooned.
Jõulukaunistuste hindamine toimub neljas kategoorias:
• vaateaknad
• pereelamud
• rida- ja korterelamud
• asutused ja ettevõtted
Hinnatakse ainult avalikku linnaruumi eksponeeritud vaateaknaid ning hoonete ja kinnistute
jõuludekoratsioone. Hindamisele ei kuulu objektid mille omanik, valdaja või kasutaja on žürii liige.
Peamisteks hindamiskriteeriumideks on kujundu-

ärvamaa Omavalitsuste Liit kuulutas välja konkursi Järvamaa kultuuri-, spordi- ja
noorsoopreemiatele. Preemiate kätteandmine toimub 8. jaanuaril Türi Kultuurikeskuses.
Aasta kultuurielu edendaja preemia – aasta kultuurielu edendaja paistab silma tegevusega, mis on
leidnud laiemat kandepinda maakondlikul ja/või
vabariiklikul tasandil, määratledes ennast Järvamaa
taustaga.
• Aasta kultuurielu edendaja preemia – aasta kultuurielu edendaja paistab silma tegevusega, mis on
leidnud laiemat kandepinda maakondlikul ja/või
vabariiklikul tasandil, määratledes ennast Järvamaa
taustaga.
• Aasta kultuurihoidja preemia - preemia antakse kultuuritöötajale, kes on aktiivne kultuurielu edendaja
kohapeal.
• Parima kollektiivi preemia – parim kollektiiv on silma paistnud oma loomingulise tegevusega nii kohalikul tasandil kui ka laiemalt.
• Spordiedendaja preemia – preemia antakse sportlase või spordikollektiivi treenerile, kehalise kasvatuse õpetajale või juhendajale, spordielu korraldajale
või propageerijale, kes on oma alal ja oma piirkonnas (vald, linn, koostööpiirkond, maakond) tegutsenud vähemalt kolm aastat ja kelle treenitavad on

saavutanud suurepäraseid tulemusi rahvusvahelistel/
vabariiklikel / maakondlikel võistlustel või on silma
paistnud oma piirkonna spordielu edendamisel, hoogustamisel ja toetamisel ning olema andnud suure panuse maakondlikku spordiliikumisse
• Aktiivse noore preemia – preemia antakse eriliselt
silma paistnud ning häid tulemusi saavutanud kuni
26-aastasele (k.a) noorele, olenemata sellest, kas ta
õpib või töötab.
• Noorsootöötaja preemia – preemia antakse eriliselt
silma paistnud ja häid töötulemusi saavutanud noorsootöötajale, huvijuhile, ringijuhile, noortejuhendajale, noorteühenduste juhile, sh vabatahtlikkuse alusel
töötavatele väljapaistva(te) tulemus(t)e eest noorsootöö hoogustamisel Kandidaate võivad esitada konkursile kõik.Taotlused peavad sisaldama kandidaadi
iseloomustust ja esitamise põhjendust. Kindlasti tuleb märkida kandidaadi kontaktandmed (igapäevaselt kasutatav e-aadress, postiaadress ja telefoninumber). Taotlused tuleb esitada kirjalikult ühel A4
leheküljel Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleisse elektroonselt e-aadressil jol@jarva.ee või postiaadressil JOL, Rüütli 25, 72713 Paide. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud
JOLi kantseleisse hiljemalt 21. detsembril 2015 kella
15.00ks.
Täiendav info: www.jarva.ee/jol

Paidelased teenisid tunnustust kodanikualgatuses

P

Paide linna konkurss „Jõulumeeleolu 2015“

P

J

se teemakohasus ja sobivus ümbritsevasse linnaruumi, terviklikkus ja uudsus, materjalikasutus.
Konkursile võivad objekte esitada kõik linlased. Tunnustamist väärt objektidest võib teada
anda kuni 18. detsembrini linnavalitsuse telefonidel 383 8600 (sekretär) ja 508 2373 (arhitektnõunik), e-kirja paide@paide.ee teel või Paide
linna Facebooki lehel. Juhul, kui esitatav objekt
ei ole esitaja omandis, kooskõlastatakse konkursil
osalemise ettepanek objekti omanikuga. Objekti omanikuga on võrdsustatud objekti valdaja või
kasutaja.
Linnavalitsuse poolt kinnitatud žürii teeb esitatud objektide ülevaatuse ja hindab objekte ajavahemikus 18.-31.detsember 2015. Iga kategooria
parimale antakse auhind. Konkursi võitjaid tunnustatakse 13. jaanuaril, mil toimub jõuluaja pidulik lõpetamine. (Vt ka lk 5).

aides Wabalinna majas tunnustati novembri lõpus maakonna parimaid kodanikualgatuses aastal 2015.
Aasta tublim vabatahtlik 2015 eripreemia aastatepikkuse hingega tehtud töö eest pälvis Eevi Sikstus, kes on kohaliku diabeetikute seltsi eestvedamise
tänuväärset tööd teinud alates 1995. aastast. Seega
täitus tal käesoleval aastal selles pro bono ametis 20
aastat töid ja tegemisi. Seda kõike oma vabast ajast
ja tasu ootamata. Ilma tema panuseta oleks kohalike suhkruhaigete toimetulek oluliselt keerulisem ja
võimalused haigust puudutava infoni jõuda kindlasti ahtamad.
Eripreemia olulise panuse eest spordi arendamisse Järvamaal sai Janno Viilup, kes on Paide Viking
Window korvpallimeeskonna vabatahtlik treener ja
eestvedaja ning MTÜ korvpalliklubi Seitse juhatuse
liige. On alati nõu ja jõuga abiks noorte ja täiskasvanute korvpalliharrastajate meeskondadele ning teiste
spordialadega tegelejatele. Janno Viilupi vast kõige
olulisemaks teeneks võibki pidada täisealiste sportimise juurde (tagasi) toomist ning läbi eeskuju laste ja
noorte treeningutele meelitamist.
Aasta (parim) mittetulundusühing 2015 on MTÜ
Järvamaa Noortekogu. Kui välja paistavad eelkõige

noortekogu korraldatavad üritused, siis eelkõige peab
noortekogu ise olulisemaks ettevõtmiste ettevalmistavat protsessi ning noortes vastutustunde ja erinevate
organiseerimisoskuste arendamist, mis annab tänasele kooliharidusele juurde hindamatu lisaväärtuse. Üks
olulisemaid eesmärke ja ka saavutusi noortekogu tegemistes on noorte sidumine kodukoha ja maakonnaga.
Nominendi staatusega pärjati Paide linna eakate
klubi Hämarikku. Klubil täitus käesoleva aasta kevadel 46. tegutsemisaasta. See ühendab tegusaid ja
elurõõmsaid inimesi, kelle eesmärgiks on väärikalt
vananeda ja kes oma reipuse ning elurõõmuga on
eeskujudeks paljudele. On heaks tavaks, et väärikasse
vanusesse jõudnud inimestele viivad koju Paide linna
õnnitlusega sünnipäevakaardi ja lilled just Hämariku
prouad.
Eripreemia olulise panuse eest tervislike eluviiside
propageerimisel sai MTÜ Järva Diabeetikute Selts.
See on heategevuslik vabatahtlikkuse alusel asutatud
ja toimiv eneseabiorganisatsioon - MTÜ. Seltsi missioon on vabatahtlik tervise edendamine ja rahvale
tervislike eluviiside tutvustamine. Järva Diabeetikute
Selts tähistas sel aastal oma 20. tegevusaastat.
Allikas: Järvamaa Infoportaal
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Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!
Hilda Rebane
Magda Ilves
Tamara Medvedjeva
Helmi Jürmann
Alma Kazakova
Raimund Tamm
Õilme Šibalova
Ellen Ojamägi
Kalju Aasamets
Bernhard Kotkas
Silde-Beate Link
Helmi Puusaare
Jekaterina Bongi
Helga Valk
Laine-Miralda Kents
Leida Pall

kutsub:

101
94
94
93
93
93
92
92
91
90
90
89
89
89
88
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Õilme Kaseorg
Ilse Rannik
Hilja Lall
Harry Krass
Lilia Sergejeva
Ervin-Raoul Valla
Aino Kalmu
Virve Puurand
Aino Toom
Salme Õun
Vaike Abel
Maria Syarki
Erna Treier
Astra-Amanda Ollo
Valentina Persidski
Lea Mihkelev

Ene Andla
Lembi Perijainen
Albert Tuurma
Ilse Toomsalu
Helve Tambre
Aime Schumann
Aita Okas
Tiiu Reim
Matti Ausmaa
Silvi Toom
Enn Toom
Endel Lettens
Rein Zeemann
Kenno Taalkis
Henn Sokk
Nikolai Muravjov

87
87
87
87
87
86
86
85
85
84
84
84
83
83
83
82

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

Galina Švets
Õie Kärpuk
Malle Pilve
Leida Pärnala
Leida Kendla
Peeter Nurmik
Eevi Krull
Ilme Parm
Eevi Siktus
Ludmilla Kiiver
Maia Sõnajalg

JÕULUGALA Koit Toome & Maria Listra

77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
75

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!

Mare Tuurma
Rutt Feldberg
Agnes Viira
Aime Kruusement
Auni Jürisson
Oskar Helmes

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Harda Kalvik

75
75
75
75
75
75

Joonatan Välimäe
17.10.2015
Kristelle Kuuse
04.11.2015
Loore Allak
07.11.2015

89

Kaido Kirista
12.11.2015
Heliine Aavik
20.11.2015

BERIT

KONTSERT

TÕNIS MÄGI / KARL-ERIK TAUKAR / ESTRAADIRAADIO

Elegantses stiilis kontserdid 13.-28. detsembrini üle Eesti.

Aegumatult klassikaliste jõululaulude kõrval kõlavad hingematvalt
kaunid Bocelli ja Brightmani poolt tuntuks lauldud palad
“Nessun Dorma”, “Time to Say Goodbye” jpt.
Laval ka Jorma Puusaag (klassikaline kitarr) ja Joel Remmel (klaver).
P
E
T
K
N
R
L
P
E
T

13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12

kell 19
kell 19
kell 19
kell 19
kell 19
kell 19
kell 16
kell 19
kell 19
kell 19

Viimsi kirik
Keila kirik
Võru Kannel
Põltsamaa kirik
Tartu Peetri kirik
Tallinna Jaani kirik
Pärnu Kontserdimaja
Rapla kirik
Jõhvi kirik
Rakvere kirik

R
L
P
E

25.12
26.12
27.12
28.12

kell 16
kell 16
kell 16
kell 19

Haapsalu toomkirik
Viljandi Pauluse kirik
Kuressaare kirik
Tallinna Kaarli kirik

K 23.12 kell 19 Paide kirik
Piletid müügil piiratud koguses Piletilevis ja kohapeal hinnaga 10-18 eurot.

26.12. PAIDE KULTUURIKESKUS
27.12. MOOSTE FOLGIKODA
28.12. PÄRNU KONTSERDIMAJA
29.12. VANEMUISE KONTSERDIMAJA
30.12. NORDEA KONTSERDIMAJA

TALVINE VASTUVÕTT
Õppetöö algus

Puhastusteenindaja-juhendaja 6k
Teetöödemasinate juht 4k
Hobusekasvatusspetsialist 6k
Laohoidja 6k
Plaatija 6k
Lüpsja 4k
Laotöötaja 1a 6k
Kalakasvataja 1a

05.01.2016
11.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
15.01.2016
02.02.2016
02.02.2016
11.02.2016

Dokumente võetakse
vastu Paides, Säreveres ja
Põltsamaal!

Tallinna 46, Paide
kool@jkhk.ee, tel 525 3736

Vaata lähemalt www.jkhk.ee

Paide
Linnaleht

EESTIMAA SÜDA

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

