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P

õhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab 1.
ja 2. detsembril Eestimaa südames Paides ürituse
„Eesti süda kingib elu“. Järvamaalasi oodatakse verd
loovutama 1. detsembril kl 12-18 ning 2. detsembril kl 11-17 jõuluilmelisesse Paide Kultuurikeskusesse, kus doonoreid ootab rikkalikum jõululaud. Toimub
õnneloos, mille peaauhinnaks on Tallinkilt päevakruiis
Helsingisse. Jan Uuspõld paneb välja 30 piletit 5. detsembril kultuurikeskuses etenduvale jõuluetendusele
„Päkapikk“ ning meeleolukaid auhindu ja üllatusi on
veelgi.
Verekeskuse arendusjuhi Ülo Lombi sõnul on üritus ellu kutsutud selleks, et omavalitsuste kaudu rohkem doonorlusele tähelepanu
pöörata ning doonoreid väärtustada. „Oleme pilootprojektiga alustanud
Eestimaa südamest Paidest, sest Paide linn on oma nimele vääriliselt juba aastaid doonorlust väärtustanud ning meid igati toetanud, samuti on
järvamaalased väga usinad doonorid, kes on alati nii meie doonoripäevi
kui ka suviseid doonoritelke rohkearvuliselt väisanud ning verd loovutades head teinud.“
Paide oli ka esimene omavalitsus, mis pälvis 2010. aastal doonorite tänuüritusel Tallinna Raekojas verekeskuse auhinna kui parim doonorlust
arendav omavalitsus. Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning
vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti
Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Meestel peab kahe vereloovutamise vahel olema 60 ja naistel
soovitavalt 90 päeva. Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti.
Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja
maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud teha ka paljusid plaanilisi operatsioone, mida
muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eesti haiglates
tehakse vereülekanne ligi 20 000-le patsiendile aastas.
Lisainfot saab verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.ee ning
Facebooki fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”

6. detsember 2015 Paides
Koguperepäev

PAIDE JÕULUKROON
KESKVÄLJAKUL
kell 10–16 JÕULULAAT

kauplejate kirjapanek www.paidekultuurikeskus.ee
tel 384 9130, 5556 4244
kell 11–15 JÕULUTUNNET LOOVAD jõuluvana,
päkapikkude ühendkoor, talvetantsud ja -laulud,
kuusekaunistamise konkurss „Upma-umpa kuusepuu “,

KIRIKUS
JÄRVA JÕULUFOLK – jõululaulud
RAEKOJAS
SAANI- JA VOODITEKKIDE NÄITUS

„Muster teki peal ja teki all“ Järvamaa Muuseumilt
JÕULUKAARDIKONKURSS “Minu jõulusalm minu jõulukaardil”

Järvamaa Keskraamatukogult
MEMMEDE JÕULUKOHVIK piparkookide kaunistamise ja

näputöönurgaga

AJAKESKUSES WITTENSTEIN
JÕULUMAA
„MAGUSAD JÕULUD WITTENSTEINI MOODI“

vallitornis: jõulurännakud ja magusad-mõnusad töötoad
muuseumis: päkapikkude, apteegimaiustuste ja kommipaberite näitused

WABALINNA MAJAS
kell 11-16 VÄIKE VÄLJAMÜÜK:

ehtekunstnik Anne Reinberg, nukukunstnik Resa Tiitsmaa,
nahakunstnik Mari-Lill Pihtje jt, töötoad, avatud Wabakohvik

E-PIIM PAIDE SPORDIHALLIS kell 16

ootab maakonna rahvatantsurahvas kõiki osalema peol

JÄRVAMAA PÄRIMUSPÄEV „Jõulufolk 2015“

www.paidekultuurikeskus.ee

Valeri Ivanov Järvamaa aasta isa!

I

sadepäeval, 8. novembril anti Paide
Päästekomando pealikule Valeri Ivanovile E-Piim Spordihallis üle Järvamaa aasta isa tiitel ning sellega kaasas käiv auhind sepistatud gloobus.
„Žüriisse kuulunud Kaitseliidu, naiskodukaitse,
maavalitsuse, omavalitsusliidu ja varasemate Aasta ema tiitli pälvinute töö oli tõepoolest keeruline,
sest tiitlit väärinud kandidaate oli palju ning nad
olid ka väga erineva taustaga. Aasta isaks valitud
Valeri Ivanovil on kolm poega, kellest kahest on
isa eeskujul saanud kutselised päästjad. See näitab,
et ta on olnud oma lastele suureks eeskujuks. Valeri Ivanov on ka ühiskondlikult aktiivne mees osaledes juba aastaid Paide linna volikogu töös ning
on tihti väljas päästetöötaja töö ja tehnika tutvustamisel. Valeri juhindub oma tegemistes alati õiglustundest ning motost “nõrgemale liiga ei tehta”.
Oma lastest on
ta kasvatanud
head isad, kodanikud ja mehed,” ütles Järva
maavanem Alo
Aasma.
„Igal kodul on
oma nägu. Pere
väärtushinnangud peegeldavad
inimesi, kes seal
elavad ja nende
harjumusi. Valeril on armastav ja toetav abikaasa Tanja, kellega
koos on nad rajanud kodu just oma nägu. Suurt
rõõmu teevad kõik teised pereliikmed: tublid pojad Vadim, Pavel, Igor, nende elukaaslased ja viis
väga toredat lapselast, kes ütlevad, et nende vanaisa ja isa on nendega nii mures, kui rõõmus. Ta
tunneb huvi lapselaste tervise, huvialade ja kõikide
tegemiste vastu ja ei pea paljuks veeta ühiselt aega.
Koos rajatud kodu ja tugevad, hoolivad peresuhted
on kahtlemata Valeri ja Tanja suure ühise töö tulemus,” ütles Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine Kirsika Ilmjärv.
Naiskodukaitse Järva ringkond, Kaitseliidu Järva
Malev ja Järva maavalitsus valisid Järvamaa aasta
isa esimest korda (vt ka lk 7).

Fotod: Maarit Nõmm
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Järgmise aasta prioriteedid

Paide linnavolikogu
15.10.2015 istungi
kokkuvõte

Siret Pihelgas
Linnapea

• Paide linna 2015. aasta II lisaeelarve
• Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020
• “Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035” muutmine
• „Paide linna terviseprofiil ja tegevussuunad 20152018”
• Paide Linnavolikogu 14.02.2013.a vastuvõetud otsuse nr 25 “Paide linna ametiasutuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid” muutmine
Määrustega saab tutvuda Riigi Teataja portaalis
www.riigiteataja.ee
Järgmine Paide linna volikogu istung toimub 19.
novembril. Veebiülekannet saab jälgida paide.ee lehe
vahendusel.

Teine lisaeelarve
parandab linna
finantsnäitajaid
Paide linnavolikogu võttis oktoobris vastu linna
teise lisaeelarve, millega eelarvemaht suurenes
ligi 15 000 euro võrra.
Paide linnapea Siret Pihelgase sõnul oli peamine eesmärk parandada linna finantsnäitajaid.
“Teise lisaeelarvega suutsime vähendada linna
põhitegevuse kulusid, sh näiteks ka linnavalitsuse majandamis- ja haldamiskulusid ning suurendada likviidsete vahendite jääki. See on oluline seetõttu, et selle tulemusel saame taotleda
toetusi struktuurfondidest, “ selgitas Pihelgas.
Täpsemalt eelarvetega saab tutvuda Paide linna veebilehel paide.ee - juhtimine- rahandus

Paide jõulupuu
tuleb Türilt
Paide

jõulupuu tuleb ka sel aastal Türi linnast. Paide linnavalitsuse keskkonnanõuniku Tiina Kivila sõnul on tänavune
puu väga ilusa ja ühtlase võraga, pikkuseks ligi 18 meetrit.
“Tegemist on puuga, mis oleks nagunii raiesse
läinud, nii et oleme keskkonnasõbralikud,” lausus
Kivila. “Üldse pakuti meile sel aastal puid, mida
ootab ees raie. Kokku tuli neli ettepanekut,” lisas
ta.
Paide linna jõulupuu tuuakse Türilt Keskväljakule vahemikus 19.-25. november, tuled süüdatakse puul esimesel advendil 29. novembril (vt lk
1). Enn Sõmerile, kes on oma kraanaga püsti pannud seni 44 Paide jõulukuuske, on tänavune puu
juba 45!

Konkurss
"Jõulumeeleolu"
Paide

linnavalitsus kuulutas välja konkursi "Jõulumeeleolu", et innustada linnakodanikke looma jõulumeeleolu Paide
linnas.
Tunnustusi jagatakse neljas kategoorias:
• vaateaknad
• pereelamud
• rida- ja korterelamud
• asutused
Hinnatakse eelkõige kogu kujunduse terviklikkust, avalikkusele (tänavaruumi) suunatust, maitsekust ja uudsust. Komisjon hindab kaunistusi
ajavahemikus 18.-31. detsember, parimaid tunnustatakse meenetega 2016. aasta alguses.
Paide LV

K

õik sügiskuud
on
linnavalitsuses
läinud
linna
eelarve koostamise tähe all.
Nii nagu omavalitsustel
ikka,
on need arutelud
möödunud pingeliselt ning iga senti ja eurot
kaaludes. Eelmisel kuul võtsime vastu teise lisaeelarve, mis puudutab veel käesolevat aastat
ning on oodata kolmandatki. Teise lisaeelarvega suurendasime nö vaba raha olemasolu,
et tagada projektide omaosalust. Aga järgmise aasta investeeringutest rääkides tuleb esmalt
mainida Reopalu-Sillaotsa kergliiklustee ehitamist. Teatavasti alustab Maanteeamet 2016.
aastal Rakvere-Sõmeru maantee ümberehitust
lõigul Reopalu-Sillaotsa, mida on planeeritud
juba viimased aastad. Hea meel on, et Maanteeamet leidis vahendeid ka kõnnitee projekteerimiseks ning alusmaterjaliga täitmiseks, mida
algselt kavas polnud. Paide linn panustab sellesse projekti omaosalusena 40 000 eurot, mis on
pool nimetatud kergliiklustee asfaltbetoonkatte
maksumusest.
Kindlasti tasub mainimist Paide tervisekes-

kuse rajamise omaosalus. Paide esmatasandi
tervisekeskuse ehitust hakkab ellu viima Järvamaa Haigla ning rahastavad lisaks Euroopa
Liidu struktuurfondile ka teised Järvamaa omavalitsused, kes näevad tulevikus oma perearste
selles töötavat.
Kultuurikeskuse remondiga jõuame järgmisesse etappi, kus kesksel kohal on kaasaegse
tantsuklassi väljaehitamine. Kavas on investeerida 50 000+50 000 eurot ehk pool linnalt ja
pool Kultuuriministeeriumilt. Et me selle majaga õigel teel oleme, on heaks tõestuseks see,
et juba jaanuaris leiab keskuses aset üks Eesti
kultuurivaldkonna tippsündmusi - Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate auhinnagala. Selle
korraldusmeeskond on siinsed ruumid ja võimalused juba üle vaadanud, nii kunstilise kui
ka tehnilise poole pealt. Samuti võõrustab Paide Kultuurikeskus jaanuaris XIV Harrastusteatrite riigifestivali.
Üks olulisemaid asju järgmisel aastal on
koostada praeguse Paide Ühisgümnaasiumi
hoone ehitusprojekt, et kohandada koolimaja
kaasaegse põhikooli õppimistingimustele vastavaks. Praegune hoone on selgelt liiga suur ning
vajab rekonstrueerimist ning mis seal salata,
peame kiiresti tegutsema, et riigigümnaasiumi
startides 2018. aastal oleks linna koolivõrk korrastatud.
Loomulikult on põletav koht hetkel Lai 33
maja katus, mille remont enam ei kannata oo-
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data, ning ära tuleb teha tehisjärve detailplaneering, et oleks tulevikus võimalik selle ümber
olevat maad munitsipaliseerida.
Ei saa mainimata jätta ka neid suuri projekte,
millele loodame rahastust EL struktuurifondidest, näiteks teede ja tänavate remont või Ajakeskuse Wittenstein edasiarendus. Näeme selle
nimel kõvasti vaeva.
Järgmisel aastal saab Paide linn 725. aastaseks ning sünnipäeva vääriliseks tähistamiseks
oleme seadnud eesmärgiks avada helilooja Arvo Pärdile pühendatud muusikaaed ja seda
maestro sünnipäeval 11. septembril. Kuupäev
on väga lähedal ka linna enda sünnipäevale 30.
septembril. Niisiis ilus kingitus linnarahvale,
linnale kui ka heliloojale endale.
Mis paljudel hinges, on linna haljastus ja
heakord. Ka minul. Järgmisel aastal panustame kindlasti rohkem lilleilusse ja värvidesse.
Seoses viimasega tulen tagasi aastasse 2015,
mida on jäänud veel napp poolteist kuud. Ka
nüüd, aasta pimedaimal ajal, soovime oma
linna tuua rohkem ilu ja valgust. Lisaks uutele tänavalampidele, mis linna teid valgustavad,
kaunistame me linna rohkemate jõulutuledega, jõulupuu saab sini-valged ehted ning ootame ka linnakodanikke oma kodudes jõulu- ja
talvemeeleolu looma. Oleme kuulutanud selleks välja ka konkursi ning tunnustame parimaid erinevates kategooriates. Ootan kõiki
osalema!

Hea teada puuetega laste hooldajal
Ülle Leesmaa
Abilinnapea

T

ahan käesolevas artiklis peatuda pikemalt teemal, mis
puudutab puuetega laste hooldamist. Seoses
sellega, et hooldajatoetust
ei
ole linnavalitsusest väga tihti küsitud,
on tunne, et inimesed võib-olla polegi
sellest väga teadlikud. Seega annan
toetusest lähema ülevaate, et abivajajad meie juurde tihedamini tee leiaksid.
Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus
3-18-aastase puudega lapse hooldamise eest.
Puudega lapse hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle puudega lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Paide linn. Toetust
makstakse lapse vanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule, kes
ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.
Hooldajatoetust makstakse vastavalt hooldusvajadusele. Osalise hooldusvajaduse korral
makstakse toetust 75% hooldajatoetuse määrast
(2015.a 19,50 eurot). Pideva hooldusvajaduse
korral 100% hooldajatoetuse määrast (2015.a 26
eurot).

Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele vormikohase kirjaliku avalduse. Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
• taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
• arstliku ekspertiisi komisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta;
• puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
• abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse
määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
• eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas
hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei
ole vanem või võõrasvanem.
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale määratakse tähtajaliselt:
• kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
• tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui
hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab
tähtajalist elamisluba.
Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele:
• 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega
lapse hooldamise eest;
• 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse
hooldamise eest.
Hooldajatoetust ei määrata:
• taotlejale, kes töötab;
• taotlejale, kellele on määratud sügav puue või
kes saab riiklikku pensioni;

Ühinemisarutelud jätkuvad
Peeter Saldre
Paide linnavolikogu
esimees

2.

novembril jätkusid
Paide raekojas
Järvamaa omavalitsuste ühinemisarutelud.
Seekord
kogunes
läbirääkimistele juhtkomisjon, kõik osapooled ehk protsessis osalevad omavalitsused olid esindatud
ning avaldasid oma seisukohti vägagi ausalt.
Pole saladus, et Põhja-Järvamaa vallad arutavad liitumist ka isekeskis ning tõenäoliselt suurt
ühisomavalitsust Järvamaale ei teki. Seda tagab
ka asjaolu, et Türi vald on väga selgelt väljen-

danud oma soovi mitte osaleda läbirääkimistel
teiste omavalitsustega. Et osa valdu ka omaette
teemat arutavad, on ainult hea. Paide linna kui
läbirääkimiste eestvedaja roll ongi selles, et protsess käima lükata ja hoogu anda, et jõuda kõiki osapooli rahuldava lahenduseni. Kohtumise
lõpuks jäi lauale Järvamaa omavalitsuste arvuks
3-4, mille üle jätkub juhtgrupi arutelu juba 07.
detsembril.
Nagu teada, on vabariigi valitsusel valmimas
haldusreformi eelnõu, milles pannakse paika liitumiste kriteeriumid. Neid kriteeriumeid käis
meile tutvustamas Siseministeeriumi konsultant
Rivo Noorkõiv. Peab ütlema, et neid kriteeriumeid pole hetkel veel palju, vähemalt selliseid,
mis määraksid midagi konkreetselt ära. Ainsaks
suuremaks põhimõtteks seni on jäänud 5000
inimese miinimumarv ühes omavalitsuses. Paljud asjad on ka veel töös, näiteks see, kas ja kui

• kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste
sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
Riigi rahastatav lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus
raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab
18-aastaseks, eeldusel, et:
• raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
• lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste
sotsiaalteenustega;
• laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Riigi rahastatavat lapsehoiuteenust taotlev isik
peab esitama lapsehoiuteenuse saamiseks avalduse koos nõutavate dokumentidega linnavalitsuse
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale. Lapsehoiuteenuse taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
• lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
• lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
• sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
• eestkostjaks määramise otsuse koopia.
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalne maksumus raske või sügava puudega lapse
kohta on 402 eurot kalendriaastas.
Kellel vaja lisainfot toetuste kohta, saab ühendust võtta meie lastekaitse spetsialisti Mare
Keerlesega tel 38 50 638.

palju hakkab omavalitsustele tulumaksu laekuma ettevõtetelt, mis praegu puudub. Ka riigihalduse pool on kirjeldamata.
Mulle tundub, et siiani on eelnõus välja toodud kriteeriumid ja muudatused liiga kosmeetilist laadi. Jääb mulje, just kui esimene samm
on ühineda ning alles siis vaatame, mis saama
hakkab. Samuti pole selgunud, mis saab selliste
linnade nagu näiteks Paide staatusest. Seni ei saa
Paide linn ka mingeid otsuseid ühinemise osas
vastu võtta. Küll rõhutan jätkuvalt, et
oleme Paide vallaga koostööd tihendamas,
käisime hiljuti linnavalitsuse liikmetega tutvumas valla asutustega nii Tarbjal, Annas, Põhjakal
kui ka Sargveres. Muljed sellest on ainult head.
Aga edasises peame olema kannatlikud ning
ootama ära lõpliku versiooni Vabariigi Valitsuse
määrusest, 2016. aasta veebruariks peaks kõik
selge olema.

PAIDE EESTIMAA SÜDA

nr. 10 (225) 18. november 2015

Paide Linnaleht

3

Paide sai elektritootmise kaardile
P
aides tähistati novembri
alguses Paide koostootmisjaama püsiva töötamise
algust. Jaam toodab elektrit
ja soojust praegu püsivas režiimis.
Eesti Energia enamusosalusega Paide Pogi koostootmisjaam varustab linnaelanikke ja ettevõtteid
soojusega 2013. aastast ning elekter
jõuab võrku käesoleva aasta algusest.
“OÜ Pogi koostootmisjaam suudab aastas toota ligikaudu 75% kogu
Paide linna vajalikust soojusenergiast
kohalikust biokütusest, samuti katab
jaamas aastas toodetava elektri hulk
keskmiselt viiendiku Paide elektritarbimisest,” rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. “Kuna
Eesti on võtnud suuna suuremahuliseks taastuvenergialahenduste kasutuselevõtuks tulevikus, on siin ka
Paide biomassi kasutaval soojuse ja
elektri koostootmisjaamal selgelt
oma roll täita”, lausus ta.
Hando Sutteri sõnul on Paide
heaks näiteks ka elektrienergia hajutatud ja keskkonnahoidlikust tootmisest. “Hajutatud tootmise läbi vähenevad võrgukaod, energiasõltumatus
suureneb ning lisaks energiasektoris
loodud töökohtadele saavad tööd ka
metsandussektori inimesed. Vähem

tähtis ei ole see, et anname elektrit ja
sooja koos tootes kodumaisele puidule Eestis kohapeal suurema lisandväärtuse. Kogu elektrijaamas kasutatav hakkepuit on eestimaine,” lisas ta.
Eesti Energia taastuvenergia ja
väikekoostootmise juht Innar Kaasik sõnas, et jaama häälestus on kujunenud küll pikemaks protsessiks,
kui algselt plaaniti, kuid seda tuleb
keerukamate süsteemide puhul ikka
ette. “Praegusele kütteperioodile oleme siiski vastu läinud koostootmisjaamaga, mis suudab pakkuda ühte
konkurentsivõimelisemat sooja hinda Eestis, kasutades seejuures kütuse
kahekordselt ära – tootes samaaegselt
sooja ja elektrit,” lausus Kaasik. Soo-

juse müügihind Paides on 45,52 eurot megavatt-tunni kohta.
Paide linnapea Siret Pihelgas pidas
oluliseks, et küttearved oleksid linnaelanikele võimalikult väiksed ning et
energia- ja loodussäästlikkus suureneks. “Paide linna poolt tänan Eesti
Energiat ja Keskkonnainvesteeringute Keskust, kes leidsid, et Paidesse
investeerimine on vajalik. Paide uus
koostootmisjaam, aasta tagasi valminud reoveepuhasti ning lõppenud tänavavalgustusprojekt aitavad vähendada meie ökoloogilist jalajälge ning
usun, et oleme sellega teistelegi eeskujuks,” ütles linnapea.
Eesti Energia omandas Paide soojusettevõttes Pogi 66,5% enamus-

osaluse 2011. aastal. 2012. aastal
sai nurgakivi uue koostootmisjaama
hoone. Seadmete proovikäivitamised
ning sooja tootmine algasid valmivas koostootmisjaamas 2013. aasta
lõpus. Möödunud aasta suvel jõudis jaamast võrku ka esimene elekter ning 2014. aasta suvel kinnitati
jaama vastavust elektri võrgueeskirjadele. Sellele järgnevalt hakkas peatöövõtja liikuma stabiilse elektri ja
soojuse koostootmise eesmärgi saavutamise poole.
Paide Pogi koostootmisjaama
elektriline võimsus on kaks megavatti ja soojuslik võimsus kaheksa megavatti. Elektrit suudab jaam
aastas toota 7,5 gigavatt-tundi ning
sooja 42 gigavatt-tundi. Koos tipuenergia katlamajadega, mis kasutavad kütusena vajadusel ka masuuti
ja biomassi, on jaama soojusenergia
tootmisvõimekus kuni 58 gigavatttundi aastas. Pogi aastane arvestuslik
kütusekasutus on ligikaudu 33 000
tonni, mille tarnivad energiatootjale
peamiselt lähipiirkonna puidutööstusettevõtted.
Soojuse ja elektri koostootmisjaama ehitamisele kulus 8,1 miljonit
eurot, jaama ehitust toetas 3,2 miljoni euroga Keskkonnainvesteeringute
Keskus. Paide LV

Paide tänavavalgustuse uuendamine sai punkti

P

aides
tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekt on lõppenud. Aasta aega kestnud ehitustöödega
paigaldati linna tänavatele 1299 energiasäästlikku
LED-valgustit. Paide on üks
seitsmest Eesti linnast, kes
osales kvoodimüügitulust rahastatud KIKi tänavavalgustusprogrammis.
“Ma arvan, et paidelastele on
hoomamatu, et tänu Paide tänavavalgustuse väljavahetamisele paiskub aastas õhku 356 tonni vähem
CO2-te võrreldes varasema süsteemiga. Küll aga on silmaga näha
paranenud valgustusolud. Nüüd,
kus vara pimedaks läheb, pole sel-

le kogemiseks vaja väga hilja peale
jäädagi. Tähtsad pooled mõlemad.
Mõelgem austerlastele ja olgem
rõõmsad, sest kogu projekt sündis
läbi suure rahvusvahelise koostöö,
kus müüsime Eesti riigi CO2 ühikuid Austriale,” ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.
SA Paide Haldus juhatuse liikme ja projektijuhi Andrus Tulli
sõnul on uued kaasaegsed tänavavalgustid energiasäästlikud, suunava optikaga ning juhitavad läbi
arvutisüsteemi. “Minu jaoks on
tähtsad neli asja - uue valgustusega säästame elektrienergialt aastas
ligi 30 000 eurot ning uus süsteem
on töökindel, sest paigaldatud on
uued maakaabelliinid, mastid ja

valgustid. Oluline on ka see, et
koos uute ülekäiguradade valgustitega on linnakodanikele tagatud
parem turvalisus. Samuti ei saa salata, et uued lambid näevad paremad välja, sest vanad betoonpostid
on linna üldpildist kadunud,” selgitas Tull.
Paide linnapea Siret Pihelgase sõnul on ära tehtud suur töö.
“Korralikult valgustatud teed ja
tänavad on omavalitsuse üheks
tähtsamaks ülesandeks. On uhke
tunne, et Paide linn on saanud nii
kaasaegse tänavavalgustussüsteemi, mis on ökonoomne, paindlik
ja silmale ilus vaadata, aga mis kõige tähtsam - tänavad on nüüdsest
palju valgemad. Hindan kõrgelt

kõigi osapoolte panust, tänu kellele see suurprojekt on ellu viidud,”
ütles Pihelgas.
Paide tänavavalgustuse projekti
kogumaksumus oli ligi 2,1 miljonit eurot, millest 90% tuli Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
kaudu Austria ja Eesti riigi vahelisest CO2 kvoodimüügi tulust.
Ülejäänud osa projekti kuludest
tasus Paide linn. Lisaks Paidele
said energiasäästliku tänavavalgustuse ka Keila, Jõhvi, Valga, Võru,
Haapsalu ja Kuressaare – kokku
vahetati linnades välja ligi 12 000
valgustit. Projekti aitasid ellu viia
ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium.

Paide eakate päevakeskuses elevust tekitanud päevad

Ü

ks nendest päevadest
oli kindlasti osalemine
02. oktoobril Eakate Festivalil Tallinnas Salme Kultuurikeskuses.
Igal aastal oktoobri alguses tähistatakse Eakate Päeva ja meie päevakeskuse liikmed on mitmel aastal väga
rohkearvuliselt sellel festivalil osalenud. Kuna festivalipäevad on väga tiheda programmiga ja väljas on paljud
firmad oma töötubade, müügibokside ja loengutega, siis jätkub tegevust
hommikust õhtuni. Oma kavadega esinesid festivalil Paidest seekord
päevakeskuse võimlemisrühm „Igavene ring“ (pildil) ja kultuurikeskuse tantsurühm „Seeniorid“. Kogu
reisiseltskond jäi väga rahule – saadi
palju näha-kuulda, tervisenäitajaid
kontrollida ja tervise turgutamiseks
rändas igaühele midagi kotti.
Teine päev, mis pani meie keskuse
„keema“, oli päev , mil Tallinna TV
tegi väikse klipi saate „Kodupaik“

tarvis ka päevakeskuses. Valmistusime hoolega: ruumid said üle „vuntsitud“, käsitöönäitus üles pandud,
võimlemisrühm ja lauluansambel
harjutasid hoolega. Võttepäeval oli
palju rahvast kohal, tegevust jätkus
käsitööringis, köögis ja harjusruumides. Nii nägime ja saime osa, kuidas
mitmetunnisest võttegrupi tööst läheb vaid mõni minut „telepurki“.
Praegu jätkub plaanipärane ringide töö, milles juba jõuluhõngu.
Käsitööring valmistub hoogsalt
jõululaadaks: valmivad vahvad kaltsunukud, omapärased külmkapi
magnetid, helkurid, kingikotid ja
veel palju muud, hingedepäevaks
valmistati okstest seade kalmistule. Kuna lilleseadete meisterdamise vastu on suur huvi, siis sel teemal
jätkatakse. Õmblusringis valmivad
uued kleidid, kostüümid. Kokandusringi päevad on alati rahvarohked. Võimlemistunnid täienevad
aina, sest aiatööd hakkavad otsa saa-

Sündmused Paide
Püha Risti kirikus
19.11 kell 17.00 Kogudusekool-Piiblikool
koguduse majas
22.11 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga kirikus
29.11 kell 10.00 I advendi jumalateenistus
kirikus
29.11 kell 15.00 Paide Ühisgümnaasiumi
kontsert kirikus. Pärast kontserti kell 16.00
advendiküünla süütamine Paide linna jõulupuul
06.12 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga
06.12 kell 14.00 Jõulukrooni Jõulufolk.
Laulavad Järvamaa koorid ning astub üles ka
PÜG-i näitetrupp Marju Mändmaa juhendamisel.
08.12 kell 18.00 Kontsert “Elav muusikaajalugu”, kontserdi annab Kiili vanamuusikaansambel
11.12 kell 18.00 Paide Gümnaasiumi jõulukontsert
13.12 kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga

Paide kirikukogudus
asub annetuste toel
kirikukelli uuendama
E

ELK Paide Püha Risti kogudus plaanib renoveerida kiriku tornikella, et
taastada pikka aega paljudele linnakodanikele olnud ajanäitaja. Sellega oldi
nii harjunud, et veel tänaseni võib kuulda küsimust: “Aga mis kirikukell näitab?”.
Kahjuks on tornikell tänaseks nii halvas olukorras, et sihverplaat ähvardab lausa alla kukkuda ja täis- ja pooltunni lööke ei kuule juba
ammu.
Kiriku välisviimistlustööde käigus on õige
aeg korda seada ka kell. Plaanis on valmistada
uus kella sihverplaat koos valgustusega. Osutite käitamiseks paigaldatakse sihverplaadi taha
spetsiaalne elektrimootor, mida juhib digitaalne juhtkell. Tunnilööke hakkab helistama torni
välisküljel olev kell. Tornis endas olevaid kellasid saab kasutada kiriklikeks vajadusteks kasutades magnetvasaraid. Need oleksid hädavajalikud esimese etapi tööd, mis läheksid maksma
ca 10000 eurot. Tulevikus on võimalik projekti
edasi arendada ja juba paigaldatud seadmele integreerida ka uued tornikellad.
Seoses sellega alustame korjandust projektile “Kirikukell”. Oleme tänulikud iga annetuse
eest olenemata tema suurusest. Esimese seemne saatsid juba meile kauaaegsed sõbrad Saksamaalt. Nüüd ootame aktiivset kaasalöömist
kodulinlastelt. Annetusi on võimalik teha SEB
pangakontole EE691010702000729006 märgusõnaga “Kirikukell” või kirikus olevatesse
korjanduskastidesse. Samuti oleme plaaninud
läbi viia vastava sihitusega korjandused jõulukuu ürituste raames. Foto: erakogu
Joel Rikk
EELK Paide Püha Risti koguduse juhatuse
esimees

ma. Samuti on saanud lauljad oma
ridadesse täiendust. Võimlemisrühm „Igavene ring“ ja ansambel
„Leelo“ õpivad uusi kavu jõuludeks
ja maakondlikuks eakate teabepäevaks, mis toimib 16. jaanuaril 2016.
Võimlemisrühma liikmed osalesid
vabariiklikul koolitusel 2016.a. suvel
toimuvaks suureks Spordiselts Kalevi
juubelipeoks „Hingelind“.
Genealoogiaring jätkab oma huvitavat tööd. Oktoobris oli võimalus

kaasa lüüa mälutreeningul. Koostöös
Järvamaa Keskraamatukoguga sai
teoks teeõhtu A.H.Tammsaare loominguga. Novembris jätkame tööplaani järgi, millega saate tutvuda kohapeal Lai tn. 33, telefonitsi 53 404 750
või külastades kodulehte www.pstk.ee
Leidke tee meie juurde, kõik on teretulnud!

Maimu Lomp
Paide eakate päevakeskuse
tegevusjuhendaja
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Olla on kindlam ja parem
K

PAIde Lasteaia Lillepai
maja sai õuele uue kiige

P

AIde Lasteaia Lillepai maja sai endale uue kiige.
Lapsed Lillepais tundsid juba ammu puudust korralikust kiigest,
millel kiikumine turvaline ja kasutada saaksid kohe mitu last korraga, siis
õnnestus veel selle aasta sees soetada õuealale uus neljakohaline kiik koos
liivast turvaalaga. Kuna sertifitseeritud tootjaid on Eestis vähe ja hinnad väga kõrged, siis ootame järgmist aastat, mil on plaanis veel lisaatraktsioone
õuealal mängimiseks soetada.
Kiik sai 27.10 laste poolt koos Paide Lasteaia lauluga sisse õnnistatud ja
ära paitatud, nii nagu igale pai-lasteaia lapsele kohane. Novembri esimesel
nädala olid lasteaias isadepäevad - kellel lampidega orienteerumised, kellel
kontserdid. Ka kaugeid külalisi kapten Trummi ja Emmeliine näol said ühe
rühma isad kaeda. Lillepai otsustas aga oma isadepäeva teha kõik koos 6.11 toimus kultuurikeskuses isadele pühendatud kontsert, kust ei puudunud laulud, tantsud ega ka teemakohased luuletused isadest.
Nüüd aga käivad ettevalmistused jõuluajaks. Nii nagu teevad seda päkapikud, on ka meil lasteaias kibekiire töö, sest kuusk vajab ehtimist ja laulud selgeks õppimist. Kellel aga jõulutundest detsembrikuu hakul veel puudu juhtub olema, võib meie jõululaatasid külastada. 8.12 Kullapai majas (Kastani
6) ja 9.12 Lillepai majas (Tallinna 49). Jõudsaid toimetusi kõigile!
Ele Enn
Lasteaia direktor

ui rääkida meie kooli imetlusväärsetest õpilastest, siis
Jan Margen Vau on kindlasti üks
neist. Tegemist on noormehega,
kel palju hobisid, kusjuures kõike
teeb ta südamega ja selle kõrvalt
on veel ka eeskujulik õpilane. Tõeline multitalent.
Mis on sinu jaoks elus tähtsam, kas
teater või kunst?
Minu jaoks on kunst väga suur ja lai
mõiste, kuid kui pidada selle all silmas kujutavat kunsti – joonistust, maali, skulptuuri... ei saa öelda, et üks on tähtsam kui
teine. Mõlemad on osa minu elust ning
seega vajalikud mulle, mõlemad omal
moel.
Millal tekkis sügavam huvi kunsti
vastu?
Eks huvi ole tulnud koos minuga siia
ilma. Väiksena oli see ilmselt nii lihtne
ja loomulik, midagi ise teha ja luua. Kui
astusin esimesse klassi, küsis isa minult,
kas ma tahaksin joonistama minna. „Jah,
muidugi!“ olin mina nõus, teadmata, kuhu ma ennast sisse olin mässinud. Alles
kunstikoolis sain aru, mida see endast kujutab. Seal on neli põhiainet: joonistamine
ja maalimine, kompositsioon, voolimine.
Lisaks teisigi aineid ning veel palju huvitavaid ülesandeid ja lõbusat koosolemist.
Kunstikool pakkus mulle väga palju! Süvendas seda loomulikku huvi, aitas kunstimeelel kasvada ja areneda ning muidugi
õpetas ka kätt ja silma. Igatahes, olen väga
tänulik!
Millal siis teater tuli?
Näitlemisega hakkasin tegelema 6. klassis, kui liitusin näiteringiga. See kuidagi
tõmbas mind. Teadsin, et tahan seda teha.
Mida on sulle andnud teatriga tegelemine?
Tõesti palju! Peamine see, et mul on hea
viis, kuidas oma aega toredate inimestega
veeta, kui koolitunnid läbi on. Tänu näiteringile olen ma saanud osa võtta mitme-

test kooliteatri üritustest, mis omakorda
on pakkunud võimalusi üles astuda mitmetel lavadel mitmesugusele publikule,
kohtuda uute huvitavate inimestega ning
näha ja kogeda palju-palju teatrit. Lisaks
on sellised üritused mind viinud paikadesse, kuhu ma varem sattunud ei olnud.
Näitering on minule pakkunud arengut
eneseväljenduses, enesekindlust ja julgust.
See on kaasa toonud palju eneseületusi
ning palju mängulusti. Teater on mäng.
Imestama paneb, kuidas sa selle kõige kõrvalt jõuad veel nii hästi õppida?
Mulle meeldib see ütlus, et kes teeb, see
ka jõuab. Minu arust vastab see tõele. Jah,
selles mõttes olen hea õppuri musternäidis, et mul on head ehk kõrged hinded.
Kuid hinded ei ole minu arust ainutähtsad! Minu jaoks on tähtis leida see, mis
mind koolis õppima motiveerib, ning
hoida endas huvi ja uudishimu. Samuti
ei tasu midagi liiga tõsiselt võtta. Hea on
omada ülevaadet kõigest sellest, mis ootab
tegemist, et kõik vajalikud asjatoimetused
saaksid aegsasti tehtud. Samuti olen avastanud, et üks peamisi tegureid koolis hakkamasaamise juures on korralik puhkus.
See tähendab aeg-ajalt millegi rahustavaga
tegelemist, näiteks metsas jalutamist või
joonistamist, ning piisavat ja tervislikku
und. Väljapuhanuna on hea koolis olla. Ja
see on tähtis, et koolis oleks hea!
Mida andis sulle õpilasesinduse presidendiks olemine?
Taas kord, väga palju! Andis nii palju,

kui võtsin ja veel peale ka! Tõeliselt kasulikud ja südamelähedased õppetunnid.
Kõik, mis ma tänu õpilasesindusele olen
saanud, on hindamatu väärtusega. Need
kogemused ja teadmised jäävad minuga.
Millega sa näed on tulevikku seotud
olevat?
Ausalt öeldes, ei näe nii kaugele. Vähemalt ma tunnen, mis paneb täna mu
silma särama ning mille vastu on sügavam tahe. Kui ma tuleviku peale mõtlen
nagu üks korralik gümnasist, siis ma eelistasingi seda teha selles vormis, et ma
mõtlen, mis kõik on võimalik. Kujutan
ette, kuidas oleks olla postiljon või hoopis kunstitudeng. Ehk hoopis rändur.
Jah, ma tean, et ma ei tea, mida elul
mulle homme pakkuda on. Ma ei taha
liiga palju ette mõelda, sest ma olen veel
keskkoolis ning siin on tore. Ma keskendun sellele, mis on siin ja praegu.
Ükskord olen seal ja eks siis näib. Mu
haare ei ulatu sinna. Mõtlen, kes ma tahan olla, mitte kelleks ma tahan saada.
Kellekski saada võib terve elu nii, et ainult saad ja saad, aga kunagi ei ole. Olla
on kindlam ja parem.
Kas on midagi veel, millega tahaksid
tegeleda, aga pole aega?
Jah, aga ma proovin olla kannatlik, sest
kõigel, mis vajalik, tuleb oma aeg!

Foto: Andrus Kopliste

Kimberly Jakobson
Paide Ühisgümnaasiumi õpilane

• Andeka Lapse preemia 2014
• Valitud koolis Aasta Arukaks ja
Aasta Loovisikuks
• Näitlejapreemia XXII Betti
Alverile pühendatud luulekonkursil Tähetund 2014
• Näitus ja esinemine esimesel
PÜG omaloominguõhtul 2015
• Näitus Paide huvikeskuse
fuajees 2015

PLM lõpetas hooaja
võiduga meistri üle
ning kindla kohaga
Premium liigas

P

aide Linnameeskond lõpetas oma
seitsmenda hooaja Premium liigas
seitsmenda koha ja 33 punktiga (võrdluseks 2014: 6. koht ja 35 punkti).
Hooaja viimane mäng kodustaadionil oli liiga
meistri Tallinna FC Flora vastu, kes alistati 2:1
(53. min Ats Sillaste, 58. min Lauri
Varendi). Tegemist oli ajaloo esimese
võiduga Flora üle ning esimest korda võit samal hooajal meistriks tuleva meeskonna üle. Teise värava autor
Lauri Varendi on ühtlasi sellega Paide
Linnameeskonna läbi aegade suurim väravalööja
33 väravaga, nendest 20 meistriliigas. Vjatšeslav
Zahovaikost sai aga Premium liiga hooaja kolmas
väravakütt 17 väravaga.
Hooaeg läks Linnameeskonnal konarlikult,
enne nelja viimast mängu seisis klubi meistriliigast väljalangemise äärel. Vajalikud võidud Tartu (4:0), Viljandi (3:2)ja Pärnu (1:0) üle tõstsid
Paide aga viimaselt kohalt seitsmendaks. I-le pani
täpi viimane kohtumine Floraga.
Paide Linnameeskond tänab kõiki fänne toetuse eest! Pildil Paide Linnameeskonna koosseis
enne viimast mängu Floraga. Foto: Ants Leppoja
Allikas: Eesti Jalgpalli Liit

Novembrist on kõigil Järvamaa Keskraamatukogu külastajatel võimalus tutvuda Liivimaa ajalugu tutvustava raamatu “Terra Mariana 1186-1888” koopiaga. Raamatut saab koha peal lehitseda Järvamaa Keskraamatukogu III korruse muusikaosakonnas. Raamatut välja ei laenutata.
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Paide Gümnaasiumis toimub
Kooli jõudis ROUTE

P

aide gümnaasium võõrustas Erasmus+ projekti ROUTE raames külalisi
partnerriikidest Portugalist, Kreekast ja
Rootsist. Terve nädal oli täis põnevaid tegevusi koolis, linnas ja rabas.
Teed või suunda tähistav ingliskeelne sõna
ROUTE suunab õpilasi keskkonnateadlikkusele ja
ettevõtlikkusele ning annab õpetajatele võimaluse
vahetada kogemusi väliõppetegevuste korraldamiseks ja ainetundide mitmekesistamiseks.
Meie ülesandeks projektis oli tutvustada ettevõtlusõppe kogemusi ja keskkonnahoidu kujundavaid
tegevusi, mida oma kooli gümnaasiumiõpilastega
tavapäraselt teeme. Külalised tutvusid Mäo tööstusküla ettevõtete Viking Window ja Plastrex tegevusega. Mõlemad ettevõtted on kooli head koostööpartnerid õppekäikude sihtkohana karjääriõpetuse
ja ettevõtluse õpetamisel. Viking Window kvaliteedijuht Indrek Rüütel tutvustas kaasaegsete akende
energiasäästlikkust ja tehase keskkonnahoidlikku
tootmisprotsessi. Plastrexi tootmisjuhi Eve Valdmaa ülevaade plastist toidupakendite ümbertöötlemisest uueks, puitu asendavaks, materjaliks oli
üllatav ja põnev kõigile. Rootsi õpilased otsustasid
Plastrexi tehnoloogia ja materjali kohta koostada
koguni uurimistöö.
Oma ettevõtlikkust ja loovust said 11. klassi õpilased koos külalistega arendada 12-tunni innovatsioonilaagris, kus töötasid välja sobivaid ideid õpilasfirma või projekti teostamiseks. Juhendajateks
olid üliõpilased õpilasfirmade vilistlaste ühendusest
SENT.
Kõige ekstreemsemaks väliõppetegevuseks kujunes rabamatk Kakerdaja rabas ja telkimine karges
sügisöös. Ööbimiseks püstitasid õpilased suured
köetavad telgid, mida tuli öösel unega võideldes
igaühel tunni kaupa kütta. Noori juhendas Asko
Osula Kaitseliidu Järva malevast. Vapraimad ma-

gasid lahtises varjualuses täiskuu paistel. Hommikupäike tõi külmale ööle leevendust, mis eriti rõõmustas meie lõunamaiseid külalisi.
Külalisõpilased ja -õpetajad tutvustasid oma
maad ja kooli, staadionil mängiti jalgpalli ja koos
võõrustavate peredega Veskisillal bowlingut. Külastati Paide Vallitorni, Tallinna Teletorni ja vanalinna.
Projekti õnnestumise eest tänab Paide Gümnaasium välismaa noori võõrustanud õpilaste peresid,
kes külalislahkelt oma kodu jagasid ja aega panustasid. Järgmisel korral, jaanuaris, kohtutakse Rootsis
Lidingös Hersby gümnaasiumis ja kevadel on võõrustajaks Ralleio tütarlastekool Kreekas Pireuses.
Projekt ROUTE lõpeb juunis 2016.
Elbe Metsatalu
Projektijuht

Huvitav Kool

A

asta eest kuulutas algatus Huvitav
Kool koostöös SA Innovega välja konkursi üldhariduskoolidele „Üldõpetus ja
ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“.
Konkursi eesmärk oli toetada koostööd erinevate
koolide vahel, luua võimalusi kogemuste vahetamiseks üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisest ning anda õpetajatele võimalus arendada
oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi
arendajana.
23. septembril toimus Tallinnas webinar, kus 28
kooli esindajad tutvustasid kokku 12 koostööprojekti tulemusi. Koostööd tehti näiteks õpetajate digipädevuste, uuenduslike õppemeetodite, kooli ja
kogukonna koostöö, paikkonna kultuuri tutvustamise ja keelekümbluse arendamiseks.
Meie kool osales kahes projektis. Paide Gümnaasiumi, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Merivälja
Kooli 30 õpetajat osalesid poole aasta vältel ühes
koostööprojektis ning teises projektis olime koos
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga.
Kersti Ketsmik
Jaanus Moppel
Projektide koordinaatorid

,,Helkur on popp“ püüab
Järvamaad särama panna

Õ

petajad Siiri Sitska ja Ivi Kukk, Lääne
prefektuuri Paide politseijaoskond
eesotsas Malle Hermansoniga ning Paide
Gümnaasiumi vahvad ja aktiivsed õpilased pöördusid sügisel kõikide Järvamaa
koolide õpilaste ja õpetajate poole üleskutsega panna Järvamaa ühiselt särama,
sest helkur on endiselt popp.
Meie soov on muuta helkuri kandmine Järvamaal veelgi popimaks. Teadvustame enda jaoks ja
selgitame ka lähedastele, et helkur on üks väga vajalik, kasulik ja lausa kohustuslik aksessuaar sügistalvise õueriietuse juures. Selleks kutsusime kõiki
Järvamaa põhikoolide õpilasi meiega kaasa mõtlema ja tekkinud mõtted loovtöödeks vormistama.
Nooremad õpilased koostavad raamatuid, mida
saab hiljem Järvamaa Keskraamatukogus näha ja
lugeda. Vanemad õpilased teevad reklaamfilmi
helkurist.
Oktoobrikuus kirjutasime helkurist vahvaid
luuletusi, käisime politseinikega koos reidil, õppisime selgeks näidendi helkurist ja esitasime seda
lasteaedades. Reid tegi lapsed kurvaks, sest nii palju oli inimesi, kes liikusid õhtustel tänavatel helkuriteta.
Tasapisi laekub infot ka teistelt Järvamaa koolidelt. On neid, kes on raamatuid tegema hakanud
ja neid, kes helkuri vajalikkusest räägivad, neid
teevad ja ka reididel käivad. Tublimad ja aktiivsemad osalejad kutsume ürituse pidulikule lõpetamisele 14. detsembril Paide Gümnaasiumisse, kus
jagame auhindu.
Ettevõtmist toetavad meie head ja alati abivalmis koostööpartnerid, kes on välja pannud ka auhinnad:
• ERR • AS Kuma • Järva Teataja • Järvamaa
Keskraamatukogu • Paide linnavalitsus • Järva
maavalitsus • Lääne prefektuuri Paide politseijaoskond • Maanteeamet
Ole ka sina, armas lugeja, osaline ühistes tegemistes ja jälgi toimuvat Facebookist: Helkur on
popp

Tutvumine töömaailmaga

E

nne sügisest koolivaheaega viis õppetöö 4.-6. klasside õpilased koolimajast välja.
Et töömaailmaga sinasõbraks saada, külastati
Paide linna asutusi ja ettevõtteid. Eesmärgiks oli
tutvuda erinevate ametitega ning välja uurida, millised teadmised ja isikuomadused aitavad tööelus

Tulevikutalent 2015 stipendiaat - Karet-Anette

P

aide Gümnaasiumi 7. klassi õpilane
Karet-Anette Härm pälvis Tulevikutalent 2015 konkursil humanitaarkategooria stipendiumi.
Kokku valiti stipendiaatideks Järvamaalt kaks
noort. Tulevikutalent on Maxima Eesti poolt
2011. aastal alustatud stipendiumikonkurss,
mille eesmärk on tublisid 5.-12. klasside õpilasi
tunnustada ja oma unistuste poolde püüdlemi-

ne lihtsamaks muuta. Tulevikutalendi konkursil
tunnustati noori viies kategoorias: teadus-, ettevõtlus-, spordi-, kultuuri- ja humanitaartalent.
Kokku jagatakse tänavu noortele stipendiumitena 12 000 €. Tulevikutalent 2015 25 stipendiaati
valiti välja enam kui kolmesaja avalduse esitanud
noore seast. Foto: erakogu

Paljudes kodudes on veel alles suguvõsa neidudele kaasavaraks
tehtud uhkeid saani- ja vooditekke. Mõne piirkonna meistrite looming on nende enda kodukohast kaugemale välja jõudnud, omaks
saanud ja uuesti teha võetud. Nii hoiavad need vanad esemed lisaks
silmailule ja soojusele ka põlvkondadevahelist sidet ning käsitöötraditsiooni järjepidevust. Järvamaa muuseum paneb kaunimad saani- ja
vooditekid näitusele Paide raekojas.

Laivi Kaljas
Karet-Anette ema

edukad olla. Nähtu-kuuldu põhjal valminud vahvaid mininäidendeid esitati järgmisel päeval kooli
aulas.
Nagu ettevõtete esindajad ise rõhutasid, on ametite päevast saadav kasu kahepoolne − kasvatavad
ju nemad sellega oma tulevasi kliente ja töötajaid.
Ametite päeva aitasid läbi viia AS Järvamaa
Haigla, Järvamaa Turismiinfokeskus, Paide linnavalitsus, SEB Paide kontor, OÜ Pogi, Amserv Paide, Taig OÜ, Järva Teataja, Paide Kultuurikeskus,
Paide Selver, Paide Postkontor, Leku Metall OÜ,
Jenger Eesti OÜ, Paide Uuskasutuskeskus, Paide
Vee tänava apteek, AS Kuma ja Fram Puit OÜ.
Suur tänu koostöö eest! Pildil: lapsed said istuda
linnapea toolil. Foto: Maarit Nõmm
Taimi Jürgenstein
Paide Gümnaasiumi karjäärikoordinaator

PG poisid rahvastepallis
maakonna parimad!

4.

-5. klassi rahvastepalli võistkond võitis noormeeste arvestuses Järvamaa
koolide karikavõistlustel I koha! Võistlused toimusid 05.11 Paide E-Piim spordihallis.
Võistkonda kuulusid: Rait Kohk, Simon Usar,
Cevin Liivat, Artur Kibin, Jan Alo Saluorg, StenErik Tamme, Robin Kalpus, Rainer Ainomäe. Palju õnne tublidele sportlastele ja nende juhendajale!

Paide Linnaleht
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Õppides paremasse homsesse
K

TÕN tunnustas!

T

äiskasvanud Õppija Nädala (TÕN)
raames tunnustati kõigis maakondades aasta õppijat, koolitajat, koolitussõbralikku organisatsiooni, koolitussõbralikku omavalitsust ja aasta
õpitegu.
Järvamaa preemiatest neli tulid sel aastal Paidesse:
• aasta koolitaja: Malle Kera
• aasta õppija: Svetlana Pärnsalu
• aasta koolitussõbralikum organisatsioon: Järvamaa Kutsehariduskeskus
• Aasta õpitegu: MTÜ Süda-Eesti Sotsiaaltöökeskuse projekt “Sihid selgeks – elus edasi!”
• Aasta koolitussõbralikumaks omavalitsuseks oli
Türi vald.
TÕN on traditsiooniline ja ülevabariigiline
üritus, mis väärtustab elukestvat õpet ning tutvustab erinevaid õppimisvõimalusi igas eas inimestele. Foto: Maarit Nõmm

Paide lõvid koguvad
raha vähekindlustatud
perede lastele

L

ions Klubi Paide Bastion hakkas raha koguma vähekindlustatud perede
laste huvitegevuse toetuseks.
“Kuna võimalusi huvitegevuseks on mitmeid,
ootame inimestelt ettepanekuid, kuidas kogutud raha täpselt kasutada,” rääkis klubi juhatuse liige Vello Talviste. “Ettepanekuid võivad teha kõik, kellel häid mõtteid on, ning siis minuga
kontakti võtta. Hea oleks, kui saame novembrikuuga selle paika. Ainsaks tingimuseks oleme
seadnud, et projekt realiseeruks kas Paides või vähemalt Järvamaal,” lisas ta. Märtsi
lõpus korraldavad Paide lõvid traditsioonilise heategevuskontserdi,
mille tulud lähevad samuti antud
projekti elluviimiseks.Lisainfo ja
kontakt: vello.talviste.75@gmail.
com või telefon: 524 6468

Kontserdid
03.12 kell 19 Marju Mändmaa
autorilaulude õhtu „Sõnadel on
vägi“ kammersaal. Kontsert on
jõuluhõnguline. Esitusele tuleb
17 Marju laulu, taustaks bänd ja
taustalauljad. Pilet 3€. Heategevusliku kontserdi tulu läheb Paide Ühisgümnaasiumi näitetruppide tööks.
08.12 kell 19 Raivo E Tamm 50
& Super Hot Cosmos Blues Band
kontsertetenduses “Ma olen Ivo
Linna”. Piletid 13/17€
09.12 kell 19 Paide Meeskoori
ning Türi ja Paide Poistekoori
kontsert, kammersaalis
13.12 kell 19 Paide Muusikakooli
sümfoniettorkestri jõulukontsert, kammersaalis
20.12 kell 16 Kingitus linnarahvale - Jõulukontsert, esineb ETV Tütarlastekoor. Tasuta, Paide Püha
Risti kirikus

õik meie ümber areneb väga kiiresti
ja selleks, et muutustega sammu pidada, tuleb palju õppida. Kellel puudub
põhi-, kesk- või kutseharidus, võivad kergesti jääda tööturult välja, sest ettevõtjad
eelistavad haridusega inimesi, kes suudavad ajaga kaasas käia.
Igaüks meist tahab saada head tööd ja arvestatavat töötasu, kuid selleks on vaja lõputunnistuse
olemasolu ning viimase puudumine võib tulevikus suureks takistuseks saada. Jah, palju on kuulda
arvamust, et Soomes ei küsi keegi paberit, et hea
töö ja palk ootab seal igaüht, olgu tal siis oskused
või mitte. Kõik see on vaieldav. Kindel aga on, et
Soomes nagu igas teiseski Euroopa riigis jääb lihtsat tööd, mille tegemiseks erilisi oskusi vaja pole,
üha vähemaks. Kui tahta arukalt homsesse vaadata, mitte luua illusioone lääne tööturust, on praegu
viimane aeg mõtlema hakata, kas minu haridus ja
teadmised-oskused on küllaldased tulevikuühiskonnas edukalt toime tulemiseks.

Meie seas on palju neid, kes ühel või teisel põhjusel lükkavad oma poolelijäänud haridustee jätkamist ikka ja jälle kuskile kaugemasse tulevikku.
Sageli loodetakse, et kunagi hiljem on õppimiseks
rohkem aega, tahtmist, raha või hakkavad koolid
paremaid tingimusi pakkuma. Ometi on nii arvata
väär, sest mida pikemaks venib õpivahe, seda raskem on uuesti alustada ja õppija rolli sisse elada.
Põhjuseid, miks koolitee kunagi katkes, on palju
ja ükski neist pole lihtsate killast. Eelnev negatiivne
kogemus võib täna olla takistuseks haridusteed jätkata. Minevik tuleks aga seljataha jätta. Meie Paide
täiskasvanute keskkoolis oleme valmis igati toetama,
et õpingute taasalustamine sujuvalt läheks. Oma pikaajalise täiskasvanute õpetamise kogemusega julgeme öelda, et õppimisega saab hakkama igaüks, kel
selleks tahtmist, ja seda olenemata vanusest või varasemast koolikogemusest.
Võib-olla kõik ei tea, et nii põhi- kui ka keskharidust on võimalik omandada väga erineval moel.
Kel rohkem vaba aega, saab õppida täiskoormu-

sega esmaspäeviti ja teisipäeviti (põhikool ka kolmapäeviti), kel töö või pere kõrvalt aega vähem,
võib kasutada osalist e-õpet ja laupäevaseid tunde.
Lisaks saab õppida üksikuid õppeaineid ja jagada
nii ühe klassi läbimine mitme aasta peale, see tähendab ka seda, et meile saab õppima tulla aastaringselt. Paljud ei tea ka seda, et meie koolis arvestatakse varasematest õpingutest saadud tulemusi
ja sageli ei peagi õppija alustama nullist. Koolis
on esmaspäeviti ja teisipäeviti avatud ka hoidjaga
mängutuba, kuhu väikelaps õpingute ajaks mängima jätta.
Esimese sammu astumine pole kunagi kerge.
Ootame kõhklejaid-kahtlejaid ka lihtsalt kooliga
tutvuma ning arutlema, kas ja kuidas õpinguid jätkata. Kes aga teab kedagi, kes omakorda teab kedagi, kellel konnasilm poolelijäänud koolitee pärast
pitsitab, peaks olema kindlasti innustaja ja toetaja,
et kõik õppides paremasse homsesse jõuaksid.
Anneli Suits, Triin Siiber
Paide täiskasvanute keskkool

Lauluvõistlus „Pügivisioon 2015“
tõi lavale rekordarv osalejaid
6.

novembril toimus Paide Ühisgümnaasiumis kooli üks suurimaid ettevõtmisi - ülekooliline lauluvõistlus „Pügivisioon 2015“, kus osalusrõõmu said
tunda ligi 350 õpilast - 23 solisti, 6 duetti, 8 klassikoori 1.- 4. klassideni ning 13
playboxi.
Selle aasta lauluvõistlus oli üles ehitatud Eurovisiooni stiilis. Kontserdi esimeses osas sai kuulda
solistide, duettide ja algklasside klassikooride esinemist, teine osa kuulus Eurovisioonile, kus kehastuti ümber loositud riikide lauljateks. Kuulda
sai nii viimaste aastate võidulugusid kui ka läbilõiget lauludest läbi aegade.
Neli tundi väldanud lauluvõistlusest kujunes
nagu väike kooli laulupidu, mis sai teoks tänu
mitmete osapoolte heale koostööle. Tänusõnad
kuuluvad helitehnik Kaarel Piibelehele, valgusega
tegelenud Raigo Lokotarile, ülekande ja filmimisega tegelenud OM filmistuudiole ning saatebändile, kuhu kuulusid meie kooli õpilased Kaur
Pennert ja Artur Särev, meie kooli vilistlane Kermo Pajula ning Paide Gümnaasiumi noor Kaarel
Siimut.
Nii nagu ühele võistlusele omane, ei puudunud
ka meie lauluvõistluselt žürii. Esimest osa ehk soliste hindas žürii koosseisus: Anne Toomistu, Paula Kivimäe, Andrus Nööp, Varje Vürst Eesti Kooriühingust ja Taiga Laur. Eurovisiooni lauludele
andsid omapoolsed punktid klasside žüriid.
„Pügivisioon 2015“ parimad:
Solistid 1.-2. klassi vanuserühm: I koht Kai-

26.12 kell 19 Tõnis Mägi, KarlErik Taukar ja Estraadiraadio –
aastalõpukontsert „Kella kuuest
Koiduni“. Piletid16 € - 18 €. Pileti
hind kontserdi päeval kõigile 20 €.
Teatrid
18.11 kell 19 Rakvere Teatri etendus “Viimase öö õigus”. Osades
Margus Grosnõi, Mait Joorits (külalisena), Maarika Mesipuu-Veebel, Arvi Mägi (külalisena), Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer. Piletid
11/13€
24.11 kell 18 Ukraina tsirkus. Kavas: žonglöörid, lõbus kloun, püüton, tuvid, kassid, idamaine tants,
transformerid, kantripiits ja seebimullid. Pilet 3 €
26.11 kell 19 Kinoteatri etendus
- “Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine. Kuidas saada heaks
õpetajaks?” Laval Priit Kruus. Piletid 7/10€

02.12 kell 19 Vana Baskini Teater – “Petised”. Mängivad Anne
Paluver, Marika Korolev, Kärt Reemann, Raivo Rüütel ja Janek Sarapson. Piletid hinnaga 12/14€
05.12 kell 12 Jan Uuspõld lasteetenduses “Päkapikk”. Laval
Jan Uuspõld. Etenduse kestvus 45 min. Vanusele 4+. Piletid
5-9€
07.12 kell 11 Viljandi Laste-ja
Noorteteater Reky “Mašake ja
kolm karu”. Kestvus 50 min. Soovituslik al. 3 eluaastast. Armas ja
südamlik talvemuinasjutt. Pilet
5.50€
Kultuurisündmused
21.11 Riikar 25 juubelipidu
“Koostegemise rõõm”, suur saal.
Kontserdil teevad kaasa Ilodus,
Tantsuwägi ja Lustikarud. Järgneb pidu kammersaalis. Tasuta!
28.11 kell 12 Rahvusvahelise

rit Saar lauluga T. Kivimäe „Kõik on hästi“ (juh.
T. Kivimäe); II koht Elina Liiv lauluga K. Kuusk
„Miks nii vähe teid näen“ (juh. P. Järvet) ja III
koht Minna Mai Kass lauluga K. Kuusk „Eesti on
mu kodumaa“ (juh. Piret Järvet)
Solistid 3. – 4. klassi vanuserühm: I koht
Kersti Mikutaite lauluga K. Kuusk „Sügise bossa“ (juh. P. Järvet), II koht Katreen Mägi lauluga
K. Levin „Võta kaasa üks laul“ (juh. P. Järve) ja
III koht Saskia Metsallik lauluga J. Trump „Nagu
muinasjutt“ (juh. P. Järvet)
Solistid 5. – 7. klassi vanuserühm: I koht
Mirjam Järv lauluga V. Ojakäär „Sõit pilvelaeval“
(juh. A. Rikberg), II koht Merlyn Klemm lauluga J. Steinfeldt „Tiivutu“ (juh. A. Rikberg) ja III
koht Sandra Pilipenko lauluga S. Toompere „ Minu helisev muusika“ (juh. A. Rikberg)
Solistid 8. – 12. klassi vanuserühm: I koht
Sigrit Lausvee lauluga J. Kreem/T. Kikas „Lilled

puuetega inimeste päeva tähistamine. Samas tähistab Järvamaa
Puuetega Inimeste Koda 20.
sünnipäeva. Kontserdi annavad
Paide linna koorid ja rahvatantsurühmad - Paide mees- ja naiskoor,
kultuurikeskuse muusikastuudio
koolieelikute koor ja “Sirjelind”,
“Kägärä”, “Sinilill” ning “Loomisel”.
29.11 kell 13 Paide linna eakate
klubi Hämariku pidu, kammersaalis
29.11 kell 15-16.30 Esimene advendipüha.
Kell 15 Paide Püha Risti kirikus Paide Ühisgümnaasiumi jõuluootekontsert. Esinevad kooli muusikakollektiivid Anne Rikbergi ja Piret
Järveti juhtimisel. Kell 16 Paide
Keskväljakul
süüdatakse tuled Paide jõulupuul. Jõuluaega tervitavad Sirje
Graubergi laululapsed ja linnapea
06.12 kell 10-16 Paide jõululaat

juustes“, II koht Markko Sunni lauluga „Kinga –
rock“ ja III koht Sabine Krais lauluga L. Koikson
„Ettepoole“ (juh. T. Kivimäe)
Duettide kategooria: nooremas vanuserühmas – Jasmiin Rosme ja Keity Nägelik lauluga A.
Röömel „Hea tuju laul“ (juh. P. Järvet) ja vanemas vanuserühmas – Cahtrine Põder ja Karmen
Kalvik lauluga P. Laikre „Siit algab tee“ (juh. A.
Rikberg)
Klassikooride kategooria: 1. -2. klassi vanuserühmas – 2a klass lauluga I. Garšnek „Vanapagana laul“ (juh. E. Krais) ja 3.-4. klassi vanuserühmas – 4a klass (juh. T. Kivimäe)
Eurovisiooni laulude parimad: I koht 11.
klass lauluga “Vokki me ei puutu”(Austria), II
koht 9a “Pirakas armastus” (Itaalia) klass ja III
koht 9b “Waterloo” (Rootsi).
Paide Ühisgümnaasiumi lauluvõistlust „Pügivisioon 2015“ toetasid:
Põhjaka mõis, Paide Kultuurikeskus, Paide
Avatud Noortekeskus, Paide Maksimarket, Juta Lilleäri, Pizza kohvik, Ajakeskus Wittenstein,
Imeline Teadus, Kuma, ülekannet teostas OM filmistuudio koos toetajatega RGB Baltic (Ivar Leemet), Avideo.ee (Aivar Metsaveer), GRM Event
Services (Georg-Rasmus Mäe), Kert Kalvik, Jaan
Kalmus Jr., Sven Soiver.
Tänud abilistele - Janek Lehtpuu, Viljar Saarsalu, Sten Järv, Aarne Palitser ja korraldustiimile
11ndast klassist.

Jõulukroon ja Järvamaa rahvatantsupäev, Paide Keskväljakul
17.12 kell 18 Paide Gümnaasiumi võimlemispidu, suur saal
19.12 Suur aastalõpupidu. Kell
19 kontsert „Ma olen öö Su akna
taga“ Ivo Linna ja Nele-Liis Vaiksoo, klaveril Antti Kammiste. Kell
21 mängib tantsuks „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. Piletid
25€
22.12 kell 18 jõulupidu kõigile
lastele “Jõuluvana kaotas mälu”,
kammersaalis. Pidu algab eten-

Marika Kuusik
Huvialajuht

dusega 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 Hämariku pidu, kammersaalis
Varia
01.-02.12 doonoripäev, kammersaalis
Kinod
Kinokavaga saab tutvuda: www.
paidekultuurikeskus.ee ja Paide kino Facebooki lehel. Piletid
3-4.5€, prillid 1€
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Spordisündmused E-Piim
Spordihallis
21.11 kl 10:00 Paide VK Sügisturniir
22.11 kl 09:30 Eesti karikavõistlused batuudihüpetes 2015
27.11 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga Paide Viking
Window vs Tartu Ülikool II / Rock II
28.11 kl 09:30 Meeste jalgpalliturniir
29.11 kl 13:00 Paide linna Luutar Cup saalisurumises ja armliftingus (vt lk 8)
04.12 kl 20:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - Bigbank
05.12 kl 08:00 Peet Raigi Mälestusturniir võrkpallis
06.12 kl 10:00 Jõulukroon ja Järvamaa rahvatantsupäev

11.12 kl 10:00 Korvpallifestival
12.12 kl 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - Selver
19.12 kl 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - Kuldiga
20.12 kl 16:00 Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa
VK - RTU
22.12 kl 10:00 Paide Gümnaasiumi Koogikorv
Info www.paidetervis.ee

Tule tuletõrjespordi treeningutele!

T

uletõrjespordi
treeninggruppi oodatakse
uusi liikmeid. Treeningud
toimuvad Paides E-Piim
spordihalli
kolmapäeviti 17.00 ja pühapäeviti
16.00.
Tuletõrjesport kui rakenduslik spordiala on ekstreemne, huvitav ja tehniline. Selle spordialaga tegelejad puutuvad kokku
vee ja tulega, ületavad mitmesuguseid takistusi ning ronivad
kõrgustesse. Tuletõrjespordiga
tegelemine arendab osavust, julgus, kiirust, jõudu, vastupidavust, meeskonnatööoskust, koordinatsiooni ning keskendumisvõimet
teatud tegevuste sooritamiseks. Tuletõrjesport on saavutussport, kus võisteldakse parimate tulemuste nimel.
Tuletõrjespordiga saavad tegeleda kõik sõltumata vanusest. Vastavalt vanusegruppidele on takistused ja ülesande sooritused - noortele kergemad, täiskasvanutele raskemad. Enamjaolt tegelevad
tuletõrjespordialaga meessoost esindajad, kuid tänaseks on üha rohkem selle ala harrastamisega liitunud ka tütarlapsi ja naisi. Foto: erakogu
otsi: tuletõrjesport

Täpsem info:
Margo Tammepõld, 51 55 461
Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts

35. Paide-Türi rahvajooks
toimub 02. oktoobril 2016
O
ktoobri alguses toimunud 34. Paide-Türi rahvajooksu kahel distantsil sai aja kirja 2545 jooksjat, sh 866
Paide-Türi ja 1679 Türi Kirna distantsil.
Järgmisele, 35-le rahvajooksule on registreerimine juba alanud.
Osalustasud kuni 31.12.2015:
Täiskasvanud: 10 eur
Kooliõpilased ning pensionärid (põhidistantsidel): 5 eur
Lastejooksud (Paides ja Türil): tasuta
Lisainfo: rahvajooks.ee
Paide maskott Süda tegi esmakordselt kaasa
pikal, 13.6 km distantsil ning saavutas 857.
koha! Foto: Maarit Nõmm

22. novembril toimuvad Paides E-Piim Spordihallis II Eesti karikavõistlused batuudihüpetes.
Võistlustules on 7-18-aastased poisid ja tüdrukud, kes võistlevad saltoseeriatega mini-, laste-, noorteja juunioride vanuseklassides.
Samuti näitavad võistluspäeval oma oskusi meie
kõige väiksemad hüppajad konnahüpetes. Kokku
on Paidesse oodata ligi 100 last ning noort, kellest
vähemalt 30 on Paide Võimlemiskooli lapsed.
Tule omadele kaasa elama! Täpsemat infot võistluse kohta on võimalik leida Facebookist: Eesti karikavõistlused batuudihüpetes 2015
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Liikumis- ja tervisepäevast
said osa sajad inimesed
8.
novembril tähistati E-Piim Spordihallis isadepäeva liikumis- ja tervisepäevaga.
Toimusid esinemised ja loengud. Tunnustati Järvamaa aasta isa Valeri Ivanovi. Keskpäeval
algas suur orienteerumisralli, kus oli kokku 13
erinevat orienteerumispunkti: EPR Järvamaa
Selts, Paide Linnameeskond, Korvpalliklubi 7,
Paide Ujumisklubi, JJ-Street Tantsukool, Maribel Fitness, Paide Vabatahtliku Tuletõrje Selts
kahe tegevusega, jõusaalitreener Ilmar Koppel,
PI-SI Mängutuba.
Väljaspool E-Piim Spordihalli olid orienteerumispunktid politseimajas, programmi „Lubatud ja keelatud” oli kokku pannud Malle
Hermanson, Päästeameti maja programmi „Tulest targem” korraldasid Marju Tamsalu ja Ja-

nar Kärner. Täname ka Paide Kultuurikeskust!
Orienteerumisest võttis osa ligi 70 perekonda.
Tervislikuma isadepäevakoogi valmistas Monika Reinberg, kauneima Kristi Rohtla, maitsvaima Maret Helenurm, innovaatilisema, publiku lemmiku isadepäevakoogi tegi Hillar Priks.
Lisaks olid oma tervisetooteid olid tulnud tutvustama Paide linna tervisetoodete poed Ökotreff ja Heaolupesa. Igal pool ja täistunnil loositi
välja Oriflame tervisetooteid.
Perepäeval osales ligi pooltuhat inimest.
SA Paide Spordi ja Tervisekeskus tänab kõiki koostööpartnereid, abilisi, esinejaid ja osalejaid meeldiva koostöö ja osalemise eest! Toetasid Eesti Kultuurkapital, Euroopa Sotsiaalfond,
Eesti tuleviku heaks ja Tervislike valikuid toetavad meetmed 2013-2014.

Korvpall Paides kasvab mühinal

S

eptembri- ja oktoobrikuupäevad on
Paide Korvpalliklubi Seitse töömesilastele olnud kiired ajad. Kooliaasta
alguses tutvustati korvpalli Paide koolide lastele ja kutsuti uusi huvilisi treeningutele. Klubi varasemad õpilased
tuletasid pärast koolivaheaega jälle
meelde, et pall ei ole kandiline.
Oktoobris saavutati juba hea töörütm, kus tõsine toimetamine käis kõikides tarudes ja esimesed rühmad osalesid juba võistlustelgi.
Septembri lõpul toimus Vinnis Spadematron Cup, kus osalesid KK7 Mini poisid (2004.
ja hiljem sündinud). Turniiril tuli vastu võtta
napp 33:39 kaotus BC Tarvas/Rakvere I vastu,
suurem sakutamine numbritega 27:58 saadi SK
Rim/Tabasalu PK käest, murti maha Tiit Soku
KK/SK Nord seisuga 35:29, saadi tubli 42:33
võit BC Tarvas/Rakvere SK II üle ning peeti
maha võistkonna jaoks esimene rahvusvaheline
mäng Soome võistkonnaga Klaukkalan NMKY,
mis oli korralik lahing algusest lõpuni ja seekord
lõppes napi 31:33 allajäämisega. Kokkuvõttes
väga kasulik ja õpetlik turniir.
Oktoobri alguses alustas jälle tegutsemist pallimänguring, mis on suunatud 4-6-aastastele
poistele ja tüdrukutele. Sel hooajal toimetatakse
PAIde lasteaias Kastani tänava majas. Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
17:30.
24.10 alustasid Viljandis Eesti meistrivõistlusi Mini poisid (2004. ja hiljem sündinud).
Esimeses mängus tuli tunnistada Kose kindlat
paremust 18:34. Teises mängus oli juba jõuko-

hasem vastane Viljandi Spordikooli näol, keda suudeti võita 26:23. Kolmandas mängus oli
vastaseks tugev Tartu Palliklubi esindus ja kuigi
mäng kaotati 19:30, oli tegemist väga korraliku sooritusega, sest Tartu oli suutnud omavahelises mängus Kose alistada. Järgmine Mini etapp
toimub 21-22.11 ja siis juba kodus Paide Ühisgümnaasiumis.
26.10 jõudis Järvamaale Eesti Korvpalliliidu
projekt “100 Kooli”, mille raames tegi korvpalliga tutvust üle 400 algklasside lapse Türilt ja Paidest. Lapsed õppisid uusi harjutusi korvpalliga,
neid juhendasid KK7 treenerid ja Eesti meistriliiga mängijad. Koolid said kingituseks uusi
korvpalle ja treeningsärke.
Novembri alguses külastasid KK7 6.-9. klassi
treeningrühma poisid Rapla Korvpallikooli eakaaslasi, kellega peeti maha sõprusmäng. Õhtul
vaadati Rapla AVIS-e Balti liiga mängu Leedu
võistkonna vastu ja loomulikult oli kohal täismaja nagu Raplas kombeks. Lastele oli see uus ja
põnev kogemus. 11.11 käisid Rapla lastel külla
meie klubi pesamunad 1.-4. klassi tüdrukud ja
1-3. klassi poisid.
Kokkuvõttes tuleb hooaja algusega rahule
jääda. Toredaid tegemisi ja õnnestumisi on olnud palju. Kui kevadel toimetas spordihallis 50
last ja lasteaedades 30, siis nüüd on spordihallis
korvpalliga tegelejaid juba 90 ringis ja lasteaias
10 ehk kokku ligikaudu 100 last. Korvpalliga
kokku puutunud on sel sügisel ilmselt kõik Paide lapsed!
Viljar Pennert
KK7

Paide Viking Window meeskond esiliigas

P

aide linna esindusvõistkond Viking Window mängib meeste Eesti
meistrivõistluste esiliigas samuti edukalt.
Kui hooaega alustati kolme kaotuse ja ühe
võiduga, siis pärast seda, kui meeskonna liitus aastaid korvpallis suuri tegusid teinud Järvamaa mees Rait Keerles, on tunnistatud vaid
võite. Viikingid on suuremad ja tugevamad
kui kunagi varem!

Tulemused:
Paide VW - KK Räpina Kotkad 61:76
Paide VW - Betoonimeister/Tskk/SK Nord
72:75
Paide VW - Ambla Spordiklubi 68:78
Paide VW - TÜ/Rock II 75:67
Paide VW - BC Kalev II 100:68
Paide VW - Kohila/Eesti Telekom/Webware
73:69
Paide VW - KK Räpina Kotkad 85:79

Paide ettevõtted tegid ilma Järvamaa
parimate konkursil
12. novembril tunnustati Koerus vastrenoveeritud Aruküla mõisas Järvamaa käesoleva aasta
parimaid ettevõtteid ja turismiarendajaid. Paide linna ettevõtetele tuli tunnustust kuhjaga,
palju õnne!
Aasta suurettevõte 2015
1. koht OÜ PMT (Paide Masinatehas)

Piirkonna edendaja 2015
1. koht Viking Window AS
3. koht Nantex OÜ (Paide Plaza)
Aasta väikeettevõte 2015
2. koht Ensto Lighting OÜ
Jaanof OÜ - eripreemia köitva loomingulise
tegevuse ning ettevõtlikkuse musternäidiseks
olemise eest
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Õnnitleme novembrikuu sünnipäevalapsi!
Leida Piirsalu
95
Evi Tomberg
93
Lilli Nugis
91
Vaike Ernits
90
Elfriede Vahula
90
Helmi Tamberg
88
Irene Järvsoo
88
Valentina Ööpik
87
Leida Öpik
87
Elsa Feodorova
87
Maie Tubarik
86
Salme Männik
86
Miralda Adamson
86
Harry-AleksanderLensmann 86
Vaike Valge
85
Väino Rei
85
Uno Sõrmus
84
Jane-Kristine Kurema 84

Ellen Randmaa
Luiza Fjodorova
Servese Alliksaar
Erich-Eduard Kanne
Bernhard Treier
Hingerina Lammer
Helga Rööpson
Milvi Tarius
Selma Dikker
Ülo Trahv
Viivi Eisenberg
Vaino Toom
Ilme Pleesi
Uno Jürisson
Maria Adrat
Fjodor Kuprijanovitš
Hellen Kuru
Linda Adelbert

84
84
84
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81

Õile Ilmas
Maria Vahtramäe
Helme Lillo
Hugo Pastimäe
Laine Saarniit
Naima-Velaine Soon
Aime Nuhkat
Karl Ratnik
Jekaterina Ivanova
Aino Uustalu
Leili Hein
Juta Tõnisson
Laine Saar
Ida Šeršnjova
Helgi Kask
Viive Vendland
Milvi Alev
Saima Valdma

81
81
81
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78

Ruzbay Akhmetov
Arvi Alt
Valentina Koitla
Malle Treksler
Tõnu Sookaer
Epp Jürgen
Rein Koitla
Helgi Peuša
Milvi Verbo
Liidi Tommingas
Anne Pajupuu
Rutt Mihkelson
Linda Klementa
Eevi Pajula

78
78
78
78
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!

Tiit Tanner
Enn Orumaa
Ellen Poolakese

Pansionaat Paide
õnnitleb!

Lilli Pelt
Õie - Loreida Laminska
Helmi Tamberg
Vilve Orgla
Maria Adrat
Tõnu Lei
Ene Murakas

76
75
75

94
90
88
84
81
75
72

Kevin Toots
11.09.2015
Pätrik Altküla
22.09.2015
Mirtel Komendant
06.10.2015
Adeele Kask
08.10.2015
Liisbet Knude
08.10.2015
Sebastian Koppel
27.10.2015
* oktoobris 2015 registreeritud sünnid

TÕNIS MÄGI / KARL-ERIK TAUKAR / ESTRAADIRAADIO

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

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

EESTIMAA SÜDA

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

