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Paide linna aukodanik on Rahvusooper
Estonia peadirektor Aivar Mäe

P

aide linnavolikogu kinnitas sel aastal linna
aukodanikuks Rahvusooper Estonia peadirektori Aivar Mäe, kelle abi ja toetus Paide Kultuurikeskuse renoveerimisel viimaste aastate
jooksul on märkimisväärne.
Kultuurikeskusesse on investeeritud viimastel aastatel
kümneid tuhandeid eurosid - uus viimistlus, parem helija valguspark, mööbel, renoveeritud lavatagused ruumid.
Ta on andnud tohutult suure panuse lisavahendite ja -raha leidmisel. Osa Estonia lavastustest jõuab 2011. aastast ka
Paidesse. Paide Kultuurikeskuse suurde saali kinnitati ühele
toolile ka Aivar Mäe nimesilt tänuks suure panuse eest. “Sellega avaldame talle tänu suurepärase koostöö eest ning ta on
meie majja igal ajal oodatud,” ütles kultuurikeskuse direktor
Ülle Müller. Nimeplaadi kohaks sai valitud Aivar Mäe sünnikuupäev 12. mai ehk viies rida, koht nr 12. Foto: RO Estonia

Vapimärgi kavaler Jaan Meikup tegi
heateo Paide andekatele lastele

P

aide linna vapimärgi kavaleriks sai tänavu Paide
Masinatehase juht Jaan Meikup ettevõtte aastatepikkuse
eduka juhtimise eest ning viies
selle Eesti üheks juhtivamaks
ettevõtteks masina- ja metallitööstuses.
Masinatehas on kasvanud Paide linna üheks suuremaks tööandjaks, selles
töötab rohkem kui 120 inimest. Tema juhtimisel toimub ettevõttesisene
arendustöö, leidmaks nutikaid ideid
omatoodangu valmistamiseks. Tegemist on Eestis palju kõneldud eduka
innovatsiooni ja kõrgema lisandväärtusega toodete loomisega. Protsessis
rakendatakse edukalt noori insenere
ja spetsialiste. Tegeletakse uuendusli-

ke põllutöömasinate väljatöötamisega, mille efektiivsus aitab põllumeestel
säästa kütust ja kiirendada tööprotsessi kordades.
Jaan Meikup kinkis tunnustusega
kaasas käinud preemiaraha 350 eurot
Andeka Lapse sihtkapitalile. “Suurendasin selle summaga sihtkapitali põhikapitali suurust. Siis aga sain aru,
et lapsed ei saa ju sellest mingit kasu
ning tegin väljamakseteks teisegi annetuse,” ütles Meikup. Suur oli linnavalitsuse üllatus, kui selgus, et viimase annetuse suuruseks oli 1000 eurot.
“Oleme väga liigutatud ja täname
Jaan Meikupit südamest! See on väga
suur heategu meie lastele ja noortele!,”
rõõmustas linnapea Siret Pihelgas.
Foto: Tiiu Saarist

Lõpuks ometi - Paide turg!

26. septembri saab Paide linn ajalukku kirjutada kui kauaoodatud turu avamise kuupäev. Kui turg avatuks “lõigati”, oli
kauplemine lettide taga ja kioskite sees juba alanud. Millistel aegadel turg lahti hakkab olema, selgub lähiajal, kui kõik
müüjad on ennast sisse seadnud. Fotod: Tiiu Saarist, Maarit Nõmm

Paide linn tähistas oma 724. sünnipäeva rea sündmustega - tunnustas kodanikke ja ettevõtteid, avas
kauaoodatud turuplatsi, Paide kuningad jagasid stipendiume ning
Keskväljakule tekkis taas südamekuju
Paide linna laste osalusel. Loe lähemalt
ka lk 2 ja 4.

Aitäh! Linna tänukirjade saajad
 Kaarel Siimut – eduka osalemise eest teadussaates Rakett 69
 Kersti Kolsar – südamega tehtud töö eest Sookure lasteaias
 Külli Mõtsla – südamega tehtud töö eest Sookure lasteaias
 Esti Tähnas – pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Järvamaa Keskraamatukogus
 Janek Lehtpuu – südamega tehtud töö eest Paide Kultuurikeskuses
 Helen Trug – huvitegevuse arendamise eest Paide Gümnaasiumis
 Rita Laanetu – südamega tehtud töö eest Paide linnavalituses
 Kaspar Pokk – droonifilmidega Paide linnast positiivse kuvandi loomise eest
 Heinar Koppel - Ülejõe staadioni kinnistu ja selle lähiümbruse ala korrastamise eest
 Jaan Vaher – panuse eest Paide Kultuurikeskuse inventari renoveerimisel
 Paide MEK – suure panuse eest Arvamusfestivali toetamisel
 AS Vaaros – Paide linna ürituste ja ettevõtmiste toetamise eest
 LuxIT – Paide linna skatepargi valvekaamera paigaldamise ja hooldamise eest
 Paide Ühisgümnaasiumi loominguline kollektiiv (Anne Rikberg, Piret Järvet,
Marju Mändmaa, Marika Kuusik) –muusikalise etenduse „Kuula mind“ teostamise eest
 Combimill Reopalu OÜ –Sookure Lasteaia õuesõppepaviljoni toetamise eest
 Paide Ühisgümnaasiumi õpetajate kollektiiv (Heli Prii, Tiina Kivimäe, Eve
Krais)– Üleriigilise väikeste kodu-uurijate konkursi traditsiooni loomise ja korraldamise eest
 Euroleib AS – Paide linna ürituste toetamise eest
 Espak Paide OÜ – Paide linna ürituste toetamise eest

Linna tänumeene saajad
Tegemist on Paide linna erilise tunnustusega, et
avaldada tänu pikaajalise hea koostöö, toetuse ja
panuse eest. Südamemeene pälvisid Kristi Liiva,
Maiko Kesküla, Rainer Eidemiller, Ülle Müller, AS
Viking Window ning AS E-Piim Tootmine.

Kuningate sihtkapitali
stipendiaadid - Urmas
Jõgi ja Peeter Oja
Paide kuningad andsid Paide linna sünnipäeva eel üle kaks järjekordset stipendiumi
inimestele, kes on Paidele ja/või Järvamaale üle-eestilist positiivset tuntust kogunud.
200-eurose rahapreemia pälvisid tänavu
ettevõtja Urmas Jõgi ning näitleja Peeter
Oja.
Urmas Jõgi on Järvamaa Messi ning Paide-Türi rahvajooksu korraldaja, Peeter Oja
annetas osa oma teatrilavastuse tuludest
Sargvere kortermaja katuse taastamistöödeks.
Paide Kuningate stipendium kuulub Järvamaa Kogukonnafondi alla. Eelmisel aastal
andsid kuningad rahapreemia Maiko Keskülale ja Janno Reimile. Fotod: Maarit Nõmm
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Linnavalitsus eelistab
tulevikus jätkata kahe
põhikooliga

Paide linn kui küpses
naisevõtueas noormees 1
Siret Pihelgas
Paide
linnapea

Ülle Leesmaa
Paide abilinnapea

S

ügis on alanud linnavalitsuses väga töiselt ning päevakorras on mitmeid väga
olulisi teemasid. Kajastan siinkohal neist
kolme põhilisemat.
24. augustil sõlmisid
Paides Haridus- ja teadusministeerium ning Paide
linn kokkuleppe, milles
seati sihiks, et 01.09.2018 töötab Paides riigi pidamisel olev,
põhikoolist eraldi tegutsev riigigümnaasium. Sellest tulenevalt on tekkinud vajadus Paide koolivõrgu ümberkujundamiseks ning optimeerimiseks vastavalt linna vajadustele.
Oleme alustanud informatsiooni andmisega ja ühiste aruteludega teemal, milline võiks olla meie linna koolivõrk 2018.
aasta sügiseks.
Oleme käinud mõlema Paide gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolekutel, samuti arutanud teemat mõlema kooli
õpetajatega. Ees ootavad veel arutelud koolide hoolekogudes
jne. Hetkel on meil Paide Gümnaasiumis ca 420 ja Paide
Ühisgümnaasiumis ca 400 põhikooliealist last, kellele lisanduvad vene keelt kõnelevad lapsed (13). Vaadates õpilaste
arvu viimase kümne aasta jooksul, siis on rõõm tõdeda, et
põhikooliastmes on see üsna stabiilne ning ei ole aastatega
vähenenud. Seega, mõeldes tuleviku peale, peaksime siiski
arvestama ca 800-850 põhikooli lapsega. Linnavalitsuse seisukoht on, et Paides võiks olla kaks põhikooli ca 400 õpilasega, millest üks võiks asuda Paide Gümnaasiumi hoones ja
teine Paide Ühisgümnaasiumi aadressil. Siinkohal võin juba
öelda, et mõlema kooli õpetajad on ettepaneku heaks kiitnud. See, kas olemasolev hoone ehitada ümber väiksemaks
või asendada uue väiksema hoonega, on täna alles lahtine,
kuna tuleb teha põhjalikud kalkulatsioonid. See, milline on
Paide linna koolivõrk aastal 2018, selgub lähikuudel läbiviidavate arutelude ning kalkulatsioonide tulemusena. Siinkohal on alati oodatud ja teretulnud kohalike elanike arvamus!
Üsna palju arvamusi ja arutelusid on tekitanud ka pagulaste vastuvõtmise teema Paide linna. Arutelu algatasime
seetõttu, et Sotsiaalministeerium pöördus kõikide omavalitsuste poole vastava pöördumisega, kus küsis omavalitsuste
seisukohta ja valmisolekut pagulaste vastuvõtmiseks. Arutelu tulemusena on linnavalitsuse seisukoht, et Paide linn ei
ole valmis pagulasi vastu võtma, kuna meil puuduvad vajalikud elamispinnad ning ka finantsvõimekus, kuna eeldame,
et vähemalt esialgu satub enamus tulijaid sotsiaalabi vajajate
hulka. Meie prioriteet on ennekõike kanda hoolt oma abivajajate eest.
Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamiseks on võimalik
taotleda toetust Euroopa struktuurfondidest. 01. septembril arutati AS Järvamaa Haigla üldkoosolekul omavalitsuste
poolt tervisekeskuse loomise võimalusi Paidesse ning võeti
vastu otsus luua esmatasandi tervisekeskus Paidesse Järvamaa
haigla kinnistule. Projekti esitaja on AS Järvamaa Haigla, kes
on palganud selleks projektijuhi. Sellest tulenevalt kutsusime
kokku Paide linna ja valla perearstid, lisaks osalesid kohtumisel ka Roosna-Alliku ja Väätsa valla perearstid.
Ühise arutelu tulemusena jõudsime järeldusele, et ühise
tervisekeskusega liitumine on vajalik. Ees ootavad projektijuhil veel läbirääkimised teiste valdadega v.a. Türi vald, kes
taotleb ise tervisekeskuse rajamiseks toetust.
Kaasaegne esmatasandi arstiabi osutav tervisekeskus Paides aitab koondada piirkonna perearstid kokku, tagades elanikele kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi tervishoiu teenused ning parandab teenustele juurdepääsu.

P

aide linn tähistab sel sügisel
oma 724. sünnipäeva. Tõenäoliselt ütleks Paide linn selle peale,
et see aeg on lennanud kiirelt - alles see oli, kui laoti kive minu linnusemüüridesse, kui nüüd, aastal
2015 on sellest möödunud pea 25
inimpõlve pikkune aeg. Tänast kõnet ette valmistades mõtlesin päris
pikalt sellest, milline on meie kodulinna tänane seis, siht ja suund.
Minu arvates on Paide midagi palju enamat kui üks Eesti vanimaid keskaegseid
linnu, midagi rohkem kui ligi 60 km tänavaid või need 10 ruutkilomeetrit…midagi
palju inimlikumat kui kõik see statistika
ja numbrite loetelu kokku. Kui inimese
elukaarega paralleeli tõmmata on tänane
sünnipäevalaps just kui üks parimas naisevõtueas noormees, kelle parimad päevad
on alles ees. Tõsi küll, nagu meestega teinekord ikka, ei pruugi ta sellest veel ise aru
saada. Miks, te küsite? Võin selgitada.
Paide jaoks on kahtlemata kõige pikem
eluperiood olnud lapsepõlv, mis tinglikult
kestis keskajast kuni Eesti taasiseseisvumiseni välja. Imikuikka jäi palju jonni ja arusaamatuid liivakastikemplusi, ehk sõjad ja
maadejagamised. Eredaimaid mälestused
on kindlasti lasteaiaperioodist läinud sajandi keskpaigast, kui linn hoogsalt kasvas
ning mõne tuhande inimesega väikelinnast sai väärikas 10 000 elanikuga maakonnakeskus. Tollest ajast on meeles palju uut - kultuurikeskus, tööstusettevõtted,
paneelmajade elurajoonid, veetorn ja kaubamaja, kuid ununesid ka paljud mälestused beebieast ehk ilusa ajaloolise puitasumiga keskaegsest väikelinnast.
Tänaseks on linna jaoks möödas ka keeruline ja tormiline, palju emotsioone lõkkele löönud puberteediaeg, mis langes
kokku ajaga, mil maailm elas läbi viima1

Paide linn ja vald liiguvad
ühinemise suunas
Peeter Saldre
Linnavolikogu
esimees

PAIDE LINNAVALITSUS OOTAB
PAKKUMISI PAIDE LINNA JÕULUKUUSE
LEIDMISEKS!

Helistada tel. 516 9959, 383 8633 või 383 8600

se poolsajandi suurimat majanduskriisi ja
sellele eelnenud buumi. Need aastad olid
Paidele rasked, kuid õpetlikud. Majandusbuumi ajal hoogsalt suurenenud linnakassa andis põhjust võtta asju suurelt ja julgelt
ette, et ellu viia unistusi, millest sajandivahetusse jäänud mürsikueas unistatud oldi,
kuid millele hammas toona veel peale ei
hakanud. Investeeritud sai miljoneid eurosid. Laenukoorma näol oli muidugi ka
oma hind, mida maksta tuli, kuid eks meil
kõigil ole saavutatu üle hea meel ja tänast
Paidet ei kujutaks ette ilma spordihalli või
uues lasteaiata.
Vahepeal on aga Paide piltlikult öeldes
usinasti peedipõllul kõblanud ning saanud
nö suviste tööotsade ja rihmapingutusega
taas kord jalule.
Rahandusministeeriumi järelvalvemenetlusest, ehk teismelise jaoks koduarestist
äsja pääsenuna pole enam kaugel aeg, kui
saame taas olla peremehed oma majapidamises.
Täna on Paide aga ehk juba tõesti küpses naisevõtueas. Ka hiljutised poliitilised
tõmbetuuled siin on olnud just kui noormeeste küünarnukkidega vehkimine ööklubi ees, kus parima pruudi nimel ollakse
valmis kas või iseend kõrvust tõstma. Tahaks uskuda, et nüüd on tõesti need parimad pruudid sõelale jäänud.
Tulevikus, olles liitunud naaberomavalitsustega, oleks meie ühine pere palju suurem ja tugevam. Me ei oleks siis
vaid ühised trepikojanaabrid, kes ühistu
koosolekul koristamisgraafiku või parkla
laiendamise üle vaidlevad, vaid perekond.
Põhjuseid rõõmu tunda on palju kordi
rohkem, sest see õnn, mida pakub pere,
on midagi väga erilist, mida üksi elades ei
oskaks ettegi kujutada.
Olgugi, et linn on kasvuraskustest välja
saamas, oleme piisavalt küpsed. Ma usun,
et oleme ühinemiseks valmis ning me ei
vaja pidevat tõestust sellele, kes me oleme.
Me teame seda niikuinii. Paide linn jääb
linnaks ka siis, kui meie piirid on nihutatud Roosna-Alliku või Järva-Jaanini.
Kuidas elad, Paide linn? Tundub kohati,
et linn elab tõesti praegu tormilist elu, pidevalt puhub muutliku suunaga tuul, on
vahelduv pilvisus, kohati võib tulla äikest
ning on selgimisi.
Tegelikult, kui tõsisemal toonil rääkida,
siis arvan, et meil läheb hästi. Maailmas
toimuva valguses lausa väga hästi. Meil

on söök laual ja kodu soojaks köetud, lapsed käivad koolis ning meil endil on tööd.
Vaadates ja kuulates, mis toimub paljudes
riikides, kus elavad samasugused inimesed
nagu meie, leian, et me peaksime olema
õnnelikud selle üle, mis meil on ning mitte olema õnnetud selle üle, mida meil pole. Meil pole liutorudega veekeskust, meie
ujulagi on kehvas seisus, meil pole kutselist teatrit ega tänavaaukudeta teid. Ka inimesi jääb vähemaks. Paar aastat tagasi polnud meil ka taksoteenust, tänavavalgustus
tekitas palju probleeme ning pool aastat
tagasi ei teadnud me veel, mis saab meie
hariduse tulevikust. Nüüd teenindab linna
kolm taksofirmat, lõppemas on paar miljonit eurot maksev tänavavalgustusprojekt
ning riigigümnaasiumi loomiseks käed
löödud. Ning elanikkegi on siin vähem olnud kui praegu - ajaloodokumendid kõnelevad, et Liivi sõja tõttu sajandeid tagasi
oli Paidesse jäänud vaid kuus inimest.
Kui inimeste puhul on oluline võtta teda sellisena, nagu ta on, siis linna puhul
see ei kehti. Me tahame kogu aeg paremaks saada ning edasi areneda. Me ei lepi sellega, et meil pole veekeskust või professionaalset teatrit, teeme tööd ja näeme
vaeva ja me saavutame selle. Üks, mis meil
kindlasti on, on meie inimesed. Täna tunnustame neid inimesi, kes on Paide linna
suurel määral panustanud oma aega ja ka
raha, näidanud üles suuremeelsust või teinud südamega oma tööd. Selliseid inimesi on meil õnneks veelgi rohkem, kui täna
siia lavale jõuab, Paide linn tänab ja on teie
üle uhke. Suur tänu, see on vähim, mis me
teha saame!
Paide linn on oma 724. aasta künnisel.
Olgugi, et juba väärikas eas sünnipäevalaps, soovin ma, et Paide linn püsiks noor
ja tahtejõuline. Noor püsib linn niikaua
kui meil on noori inimesi. Õnneks peab
ütlema, et meie lasteaiad on lapsi täis, mis
tähendab, et siin elab piisavalt noori peresid, kes on valinud elukohaks Paide linna.
Ka minu lapsed kasvavad siin ning olen
veendunud, et Paide on parim paik kasvamiseks ja kooli käimiseks.
Usun, et niisama kindlalt, nagu püsivad
Paide ordulinnuse paesed kiviseinad juba
üle seitsme sajandi, jääb alles ka Paide linn
oma aja looga, tõusude ja mõõnadega.
Mul ei ole kõike, mida armastan, aga ma
armastan kõike, mis mul on. Palju õnne,
kallis Paide!

Kõne Paide linna 724. sünnipäeva aktusel Paide Kultuurikeskuses 26.09.2015

HEAD INIMESED!

Kuusk peab olema üle 18 m kõrge,
kauni ühtlase võraga ja
kasvama transpordile ligipääsetavas kohas.
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eptembris said taas kokku kümne Järvamaa omavalitsuse juhid, et arutada võimaliku ühinemise
ning selle plusside ja miinuste üle.

Määrati ära töögrupid, kes edasi hakkavad tegelema konkreetsete valdkondadega. Juhtkomisjon, kuhu valdavalt
kuuluvad omavalitsuste juhid, kohtuvad
omavahel taas 2. novembril.
Seoses ühinemisteemaga on üles kerkinud mitmed küsimused, millele täna ei
oska keegi kindlaid vastuseid anda.
Kõige olulisem on siiski selgeks teha ja
üle vaadata kohustuste ja ressursside jagunemine riigi ja omavalitsuste vahel.
Läbirääkimiste jätkumisel on oluline
küsida ka inimeste arvamust, mida me
kindlasti ka teeme.

Hetkel ei tea, kui palju omavalitsusi
nende läbirääkimiste valguses tulevikus
tekib, kuid üks, mis on kindel, Paide linn
ja vald on ühinemise eesmärgiks seadnud,
oleme selles kokku leppinud.
Olgem ausad, Paide linnale endale poleks liitumist vaja, meil on kõik olemas.
Samas tegutseme Paide vallaga vägagi käsikäes ning ühinemisest oleks hõlpu nii
linnale kui kindlasti ka vallale.
Ka teiste valdadega on otstarbekas ühinemisteemat edasi arutada, enne kui riik
meid sunniviisiliselt liitma hakkab. Siis ei
ole kaasarääkimiseks enam võimalust.

PAIDE EESTIMAA SÜDA
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Paide ettevõtluskonkurss 2015
P
aide linn tunnustas linna sünnipäeva pidulikul aktusel selle aasta
parimaid ettevõtteid.
 kategoorias „Paide parim ettevõte 2015” OÜ PMT (Paide Masinatehas). Võitja selgus
möödunud aasta majandustulemuste põhjal.
Ettevõtte eelmise aasta käive oli ligi 7,5 miljonit eurot.
 kategoorias „Paide parim tööandja 2015”
- Ensto Lighting OÜ
Eelmise aasta põhitöökohaga töötajate keskmine arv on 27, septembris 2015
võeti juurde kuus inimest. Eelmisel aastal
korraldas ettevõte personalile kolm suuremat
koolitust ning töötajate töötingimusi on parandatud järjepidevalt - pakutakse puhast,
korrektset ja töötajasõbralikku töökeskkonda, korra nädalas ujula kasutamise võimalust, kaks korda aastas motivatsiooniüritused
(teatrikülastused, väljasõidud). Ettevõtte tagahoovi on ehitatud tenniseväljak, mida saab

kasutada nii puhkepausidel kui vabal ajal.
kategoorias „Paide parim toetaja 2015” AS Cramo Estonia
Toetanud mitmeid olulisi linna ettevõtmisi või siin toimunud
üritusi: Paide- Türi Rahvajooks ja Paide lastejooks, Paide skatepargi avamine, Arvamusfestival ning Paide Vabatahtlike Tuletõrjujate
mälestusmärgi taastamise suurtoetaja
 kategoorias „Paide parim kohalik toode
või teenus 2015” - AS Kuma
Ettevõtte puhul on hinnatud nii teenus kui ka
toode. Nende kodulehelt leitav kirjeldus on
sobilik iseloomustama seda kõige paremini:
“Me ei jooksuta oma klienti erinevate agentuuride vahet – kõik saab siinsamas tehtud,
alustades firmagraafikast ja lõpetades näiteks
komplektiga, millesse kuuluvad visiitkaardid,

pitsat, tootekataloogid, logoga
pastakad, reklaamtrükiga kruusid, firmakalendrid ning pilkupüüdva disainiga särgid töötajatele.”
 kategoorias „Paide parima
teeninduskultuuriga ettevõte
2015” - OÜ Aromariin Antemarii ilusalong
“Antemarii ilusalongis on alati väga soe, sõbralik ja meeldiv teenindus. Pakutavate teenuste ja toodete valik on pidevalt täienev ja ajaga
kaasas käiv. Pakutakse hooldusi, mida Paides
teistes salongides veel ei ole, nt. ripsmete koolutamine Lash Lift meetodil. Kui juhtub, et
vaba aega ei ole momendil pakkuda, siis alati helistatakse tagasi ja otsitakse võimalusi.
Kosmeetikud teevad enda tööd väga professionaalselt ja naudinguga. Klient lahkub alati
hea tujuga”, seisab ettevõtte konkursile esitanu kirjas.

Kinnistuomaniku kohustused
jäätmete üleandmisel
Tiina Kivila
Paide
linnavalitsuse
keskkonnanõunik

T

änases artiklis toon välja mitmed
kinnistuomanikule kohustuslikud
nõuded, mille järgimine teeb kinnistuomanikule endale vedaja poolt pakutava jäätmeveoteenuse kvaliteetsemaks.
Jäätmekonteiner peab vastama
standardile
Tulenevalt Paide linna jäätmehoolduseeskirja nõuetest peab kinnistuomanik jäätmete
üleandmisel kasutama konteinerit, mida on
võimalik tõstemehhanismi abil jäätmeveokisse tühjendada. Paraku annavad osa Paide linna kliente jäätmeid tänaseni üle ebastandardse
(prügiveoauto tõstemehhanismiga mittehaakuva) konteineriga, mille teenindamisel on
suur oht, et konteiner libiseb tõstemehhanis-

mi vahelt välja ja puruneb või võib vigastada
konteinerit teenindavat töötajat. Kõige sagedamini on sellisteks ebastandardseteks konteineriteks metallist 600, 750 või 800 liitrised
ilma tõsteäärteta konteinerid, kuid on ka ümmargusi ja teistes mõõtudes konteinereid. Kuna vedajal ei ole kohustust selliseid konteinereid teenindama, palume kõigil klientidel, kes
veel eelpool kirjeldatud konteinereid kasutavad, need välja vahetada uute vastu. Uue konteineri soetamisel tuleb tähelepanu pöörata
konteineri kasutusotstarbele ja materjali kvaliteedile. Soovitame valida konteiner, mis on
mõeldud kasutamiseks välitingimustes, oleks
valmistatud tugevamast UV kaitsega plastikust, haakuks prügipressi haakeseadmega.
Vastupidavaid konteinereid saab osta või rentida jäätmeveofirmadelt, kauplustest ostes on
sellised näiteks selliste tootjate nagu SULO,
OTTO, PLASTIC, OMNIUM konteinerid.
Konteineri hooldamine on eeldus
kvaliteetse teenuse saamisel
Vastavalt nõuetele peab jäätmekonteiner
tühjendamisel tühjenema vabapuistemeetodil
ehk siis jäätmed peavad konteineri tühjendamisel kukkuma prügiveokisse ilma abivahendeid või konteineri korduvat raputamist kasu-

tamata. Standardse konteineri tühjendamisel
see tavaliselt nii ka on, kuid teatud juhtudel
võib ka siin esineda probleeme. Suvel on sagedasem konteineri tühjendamisel tekkiv probleem jäätmete liigne kokkupressimine liiga
harva veosageduse tõttu. Talvisel ajal on peamiseks probleemiks konteineris olevate jäätmete jäätumine konteineri põhja külge. Nagu
eelpool viitasime, ei ole vedajal tühjendamisel
lubatud kasutada abivahendeid (roope, konkse jmt) ega ka konteineri korduvat raputamist
(võib põhjustada konteineri purunemise),
seega peab klient ise hindama jäätmete tekke
kogust ja tellima piisava sagedusega veo ning
talvel jäätmete konteineri põhja külge kinni
külmumise vältimiseks paigaldama konteineri
sisse suurema kilekott või siis puistama talveperioodil konteineri põhja natuke soola.
Veopäeval tuleb konteiner tuua
kinnistu piiridest välja
Veoteenust pakkuva ettevõtja töötajatel on
keelatud siseneda aiaga või muul viisil piiratud
kinnistule. Seetõttu peab konteineri omanik
konteineri veopäeval tooma väljapoole kinnistu piirdeaeda ja paigutama konteineri selliselt,
et see oleks vedaja töötajatele ilma kliendi territooriumile minemata kättesaadav.

Paide tüdrukud Prantsusmaale vabatahtlikuks
Kadri Pius ja
Signe Jäetma

M

eie kaks alustasime oma teekonda Prantsusmaale 2. oktoobril. Meie tee viib meid linna nimega
Marmande. See linn on Lõuna-Prantsusmaal ning kui meie sinna jõuame
on seal endiselt +20 kraadi.
Kadri teadis juba enne gümnaasiumi lõpetamist, et tema tahab minna vabatahtlikuks ning

tänu Paide Avatud Noortekeskusele saigi tema
pisike unistus teoks. Projekt oli aga kirjutatud
kahele vabatahtlikule ning augusti keskel pakkus Kadri Signele, et ka tema võiks Prantsusmaale tulla. Signe ei saanud lasta võimalust kasutamata ja oli pärast väikest kaalumist nõus,
sest sellist võimalust igapäev ei teki ning ülikoolid kuhugi eest ära ei jookse, 9 kuuga suudab välja mõelda, mida ülikoolis üldse õppida
tahab ning mida üldse eluga peale hakata.
Kadri läheb Prantsusmaale organisasiooni
Centre des Sureaux. Selles organisatsiooni tegeletakse laste vabaaja sisustamisega ning ka
erinevate laagrite korraldamisega.
Samast organisatsioonist on praegu Paides vabatahtlik Pierre. Signe läheb organisatsiooniga Foyer Du Chateau lastekodusse, kus
nende vanusegrupiks on 0-21 eluaastat ning

hakkab nendega seal tegelema. Läheme vabatahtlikuks selleks, et kogeda midagi uut ja
põnevat, õppida uut keelt ja olla osa teisest
kultuurist. Kindlasti on see võimalus saada
iseseisvamaks ja õppida ise majandama. Soov
on ka ennast uues situatsioonis proovile
panna. Tahame anda nendele organisasioonidele ja sellele linnakesele lisaväärtust. Samuti tahame õpetada ka ise midagi meie enda
kultuurist, mis ei ole välismaal veel nii tuntud. Mõlemale noorele tüdrukule on südamelähedased nii rahvatants kui ka koorilaul
ning selle edasi õpetamine on kindlasti põnev kogemus.
Kindlasti on see kogemus meile tulevikus
väga kasulik ning tagasi tulles saame kindlasti
motiveerida uusi noori minema välismaale vabatahtlikeks. Foto: erakogu

Meeldetuletus: kinnistuomaniku kohustus on tagada õige majanumbri olemasolu

Viimastel aastatel on seadusest tuleneva aadressandmete korrastamise käigus mitmetel kinnistutel aadress muutunud, kuid paraku on osal neist kinnistutest maja number tänaseni vahetamata. See muudab nii postiljonil, prügiveoteenuse pakkujal kui ka kiirabil või päästetöötajal õige kinnistu leidmise keerukaks. Palume kõigil kinnistuomanikel paigaldada maja tänavapoolse seina või kinnistu piirde külge nähtavale kohale õige number!
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Paide linnavolikogu
17.09.2015 istungi
kokkuvõte
• Suunas Paide linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020
teisele lugemisele
• Otsustas garanteerida kaasfinantseerimise projektile „EV
100 – Paide Kultuurikeskus (IV etapp)”
• Otsustas anda OÜ PMT kasutusse Tööstuse tänava parkla
alune maa-ala kuni 01. oktoober 2040
• Otsustas kehtestada Tööstuse tn 34, Tööstuse tn 32, Karja
tn 14, Aiavilja tn 14 ja Aiavilja tänav T4 kinnistute detailplaneering
• Otsustas seada hoonestusõigus kinnistule aadressiga
Paide linn Lai tn 41 (registriosa nr 2152336, katastritunnus
56601:002:0003, pindala 883 m2, sihtotstarve elamumaa)
• Otsustas koormata Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse
kasuks Paide linna munitsipaalomandis olevate transpordimaa sihtotstarbega kinnistutel aadressidega Pärnu tänav,
Allika tänav, üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistutel
aadressidega Soo tn 16a, ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistutel aadressidega Soo tn 16 ning veekogude
maa sihtotstarbega kinnistul aadressiga Joodi sadeveekraav
otsuse lisas tähistatud maa-alasid isikliku kasutusõigusega
tähtajatult seoses maakaabli ehitamise, omamise ja majandamisega
• Otsustas taotleda Paide linna munitsipaalomandisse Paide
linnas asuv, ligikaudu 87 498 m² suurune haljasala maaüksus Joodi haljasala 3
• Otsustas taotleda kuivenduskraavide aluste ja nende teenindamiseks vajalikud maad Paide linna munitsipaalomandisse tagamaks Paide linnas paiknevate kuivenduskraavide
säilimise
• Otsustas taotleda alljärgnevate munitsipaalomandis olevate tänavate alused Paide linna munitsipaalomandisse: Kure
tänav T2, Pärna tänav T1, Pärna tänav T2, Kanarbiku tänav
• Otsustas delegeerida Paide linnale kuuluvate kinnistute
isikliku kasutusõigusega koormamise otsustamise Paide linnavalitsusele alates 17. september 2015 kuni 31. detsember
2018.a.
• Otsustas
1. Delegeerida Paide linnast esitatud vee erikasutusloa
taotlusele omavalitsuse seisukoha andmine Paide linnavalitsusele.
2. Delegeerida Paide linnast esitatud jäätmeloa taotlusele
omavalitsuse seisukoha andmine Paide linnavalitsusele.
3. Delegeerida Paide linna territooriumil teostatavate
üldgeoloogiliste uurimistööde loa taotlustele omavalitsuse
seisukoha andmine Paide linnavalitsusele.
4. Delegeerida Paide linna territooriumilt esitatud tagatisrahaga pandipakendi väljaspool taotleja teenindusmaa
piire vastuvõtmisega nõustumiseks loa andmine Paide
linnavalitsusele.
5. Delegeerida Paide linnast esitatud välisõhu saasteloa
taotlusele omavalitsuse organi arvamuse andmine Paide
linnavalitsusele.
6. Delegeerida korraldatud jäätmeveoga seonduvate
küsimuste lahendamine (sh jäätmevaldajate informeerimine, korraldatud jäätmeveost vabastuste saamiseks
esitatud taotluste menetlemine ja korraldatud jäätmeveost
vabastuste andmine) Paide linnavalitsusele.
7. Delegeerida puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine Paide linnavalitsusele.
• Otsustas võtta kingina vastu korteriomand
• Omistas Paide linna aukodaniku nimetuse Rahvusooper
Estonia direktorile Aivar Mäele
• Otsustas Paide linna vapimärgiga autasustada Paide Masinatehase juhatuse esimeest Jaan Meikupit
• Otsustas taata Paide linna delegatsioon ajavahemikul 4. –
8. oktoober 2015 Valladolid piirkonda Põhja-Hispaaniasse.
• Muutis Paide linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
koosseisu
• Muutis Paide linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni
koosseisu
• Muutis Paide linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni
koosseisu
• Kinnitas alatise keskkonnakomisjoni liikmete koosseisu
• Kuulas ära arupärimisele vastamise linnapea Siret Pihelgaselt
• Kuulas ära linnavalitsuse informatsioonid
• Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamisest.
• Informatsioon Paide linna haridusvõrgu ümberkorraldamisest.
• Paide linna terviseprofiil 2015-2018
• Pagulaste vastuvõtust Paide linnas

Paide Püha Risti kiriku
koguduse sündmused
01.10. kell 18.00 Kogudusekool- Piiblikool koguduse majas
Väike-Aia 40)
Kogudusekool toimub ka 15. ja 29.okt
04.10. kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga kirikus
10.10. kell 10.00-16.00 Piibli punane võti- kursus koguduse
majas. Kursuse viib läbi Pekka Jauhiainen, tõlge eesti keelde.
Võimalusel võtta kaasa oma Piibel.
11.10. kell 10.00 Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga kirikus, kirikukohv
18.10. kell 10.00 Jumalateenistus armulauaga kirikus
22.10. kell 18.00 Koguduse majas noortele suunatud Ilkka
Puhakka videoseminar “Ususaladus”
Korraldab EELK Laste-ja Noorsootöö Ühendus
25.10. kell 10.00 Misjonipüha kontsert-jumalateenistus
armulauaga kirikus. Esineb rändlaulja Kirsti Malmi
25.10. kell 15.00 Paide pansionaadis esineb rändlaulja Kirsti
Malmi, teenib Kari Tynkkynen

PAIDE -

Paide Linnaleht
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Arvo Pärdi muusikaaed
lähtub helilooja muusikast
H
elilooja Arvo Pärdi 80. sünnipäeva tähistati
Paides mitmete sündmustega. Tipnes sünnipäevanädal Pärdi-nimelise muusikaaia projekti
tutvustusega
Kitsal tänaval, kuhu aed järgneva paari aasta jooksul tuleb.
Eskiisi autorid on Teele Nigola ja Kristofer Soop AS-st Kobras.
“Tegeleme mõlemad ise ka muusikaga ning hindame Arvo Pärdi

muusikat väga kõrgelt, mistõttu pakkus Pärdi muusikaaia idee
väljatöötamine meile suurt huvi,” kõneles Nigola. Muusikaaeda
tuleb nii praegune helilooja sünnikodukohta tähistav “Paesümfoonia” kui ka uus skulptuur, mida skulptor Riho Kuld hetkel
valmistamas on. Ka helilooja lapsepõlveaegadesse jäänud õunapuu hakkab tulevases aias tähtsat rolli mängima.
Allikas: AS Kobras

Kiriku sellesuvistele töödele tõmmati joon alla

S

eptembris lõpetati selleks suveks planeeritud remonditööd
Paide Püha Risti kiriku objektil.
Töid teostas OÜ Wieseland ja need
läksid maksma üle 45 tuhande
euro.
Käsile võeti välisviimistluse I etapi
tööd. Hoone sokkel oli väga viletsas seisus. Pealiskaudsel vaatamisel polnud nagu häda midagi, aga paekivide vahelt oli
kohati segu täitsa välja uhutud. Nii paistis
vundament mõneski kohas peaaegu läbi
ning kohati leidus seal mulda ja sammaltki. Teatud tuuletugevuse ja -suuna korral
sattus vihmavesi lausa tuppa. Nüüd on
see kõik minevik.
Selleks, et märgata karniiside ja kapiteelide räbalat olukorda, oleks vaja olnud

pea kuklas käia. Idapoolse otsaviilu korrastasime juba mõned aastad tagasi, kui
esimesed krohvikolakad alla parkimisplatsile hakkasid kukkuma. Õnneks tookord midagi halba ei juhtunud ja keegi
kannatada ei saanud. Töö lääne- ja põhjapoolsete karniisidega oli väga suuremahuline ja täpne töö ning vajas kohati skulptori abi. Kõik tuli ennistada algupärasel
kujul. Seegi mure on tänaseks unustatud.
Restaureeriti ka kiriku Tallinna tänava
poolne peauks, mis muuhulgas sisaldas ka
ukse siseküljel kunagise aaderduse ennistamist. Nüüd on jälle võimalik kasutada seda ust kiriku peauksena, nagu see kunagi ka
oli. Samuti krohviti mitmed akna- ja uksepaled põhimõttel, et mis täna tehtud, see
homme hooleta. Koguduse lastelaager aga

kandis uue kuue peale kirikuaia metallelementidele. Järgmiseks aastaks oleme planeerinud kogu kiriku välisviimistluse (värvimise) tööd, mis tõotab kujuneda suureks
väljakutseks nii tööde mahu ja keerukuse kui ka finantseerimise osas. Suurimaks
probleemiks on kindlasti kirikutorn, millelt krohvitükid juba pudenevad. Samuti
on avariiohtlikus seisus tornikella sihverplaat. Kindlasti mäletab enamik paidelasi
veel seda aega, kui kirikukell igast täis- ja
pooltunnist märku andis ning mille järgi
siis oma tegemisi sätiti. Nüüd tahame selle traditsiooni jälle taastada, aga juba kaasaegsel moel. Esimene etapp hõlmabki kella digitaliseerimist, automaatset juhtimist,
uut sihverplaati ja valgustust. Need tööd
lähevad maksma ligikaudu 10 tuhat eurot
ja selle projekti teostamiseks
on plaanis lähiajal alustada
vastava korjandusega ka linnakodanike hulgas. Esimene
seeme on juba olemas – see
tuli kauaaegsetelt sõpradelt
Saksamaalt, kes saatsid algatuseks 1500 eurot!
Töid ja tegemisi jätkub
kirikus veel paljudeks aastateks – kindlasti jõuame
kunagi ka kellamänguni,
kus võimalik omada tornis endanimelist kellukest,
oreli täiustamiseni selliseks,
et oleks võimalik korraldada orelikontserte, ja veel
mitmete teiste heade ideede realiseerimiseni. Fotod:
Maarit Nõmm
Andres Jalak
EELK Paide Püha Risti
Koguduse juhatuse liige

KINGI LAPSELE SPORTLIK SÜNNIPÄEV!
E-PIIM SPORDIHALLIS
Võimalik kasutada:
- Spordisaali
- Kohviku- ja seminariruume
Info ja registreerimine: 697 1481

Paide linna ujulas

Võimalik kasutada:
- ujulat (basseine)
- ÕPPEKLASSI
Info ja registreerimine: 3851 325

Kaasa vahetusjalanõud!
Lubatud kaasa võtta oma söök ja inventar
www.paidetervis.ee

Paide linna sünnipäeval, 30. septembril kogunesid Paide lapsed ja noored taas Keskväljakule, et moodustada
südamekujuline joonis ning teha oma kõrvalseisjatele
pai. Sünnipäevalaps jäi sellise kingitusega kindlasti
rahule! Foto: Kaspar Pokk / Kanal 2

Siiri Sitska - aasta
Järvamaa klassiõpetaja

J

ärvamaa Omavalitsuste Liit
andis tänavused maakonna
hariduspreemiad
pidulikult
kätte 25. septembril Paide
Raekojas.
Aasta klassiõpetaja ja koolieelse
lasteasutuse õpetaja preemia laureaat
on Paide Gümnaasiumi klassiõpetaja Siiri Sitska. Aktiivne tunniväliselt,
tegeleb ta Kaitseliidu noorteorganisatsioonidega, kodutütarde rühma
„Paepiigad“ juht. On pälvinud vabatahtliku noortejuhi töö eest Kaitseliidult mitmeid tunnustusi. Osales Open Discovery Space portaalis
õpistsenaariumite konkursil koos õpetaja Ivi Kukkega. Eestis saavutati võit 22 õpistsenaariumi seas oma projektiga „Meedia meistriklass“ ning Eesti parim sai võimaluse võistelda rahvusvahelisel
konkursil kus jäädi Portugali järel II kohale. Õpetaja Sitska on läbinud rahvusvaheliste projektide mentorkoolituse eTwinningu liinis ja tegutseb mentorite grupi liikmena Järvamaal. Mitmed tema
juhendatud tööd on pälvinud tunnustusi: maakonna kirjandusmäng, õpilasleiutiste riiklik konkurss, Känguru nuputamisvõistlus jt. Õpetaja Sitska on esinenud ka haridusüritustel: Meistriklass
„Projektitöö klassiõpetaja töös“ Balti konverentsil, ettekanne-vestlusring „Noorsootöö käsikäes õpetajatööga“ Jõgeva maavalitsuses
jt. Õpetaja Sitska peab õpetajatööd oma kutsumuseks. Paide linna
koolidest kandideerisid preemiatele veel Kaidi Aabla, Piret Järvet ja
Lorina Kukk. Palju õnne! Foto: Maarit Nõmm
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PAIde lasteaia algusest
möödus pool sajandit

pinki“. Alustasime hommikuvõimlemisega Deivi
Šadeiko juhendamisel. Sellele järgnes loeng tervislikest eluviisidest. Loeng oli väga eluliselt üles ehitatud ja seetõttu oli seda põnev kuulata. Teema oli
noorte jaoks aktuaalne ja individuaalsed vestlused
kestsid mitu tundi. Töötubades toimusid erinevad
sportlikud tegevused. Õpilased on rahul, et meie
koolil on selline traditsioon!
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Paide Gümnaasiumi
jalgpallurid võitsid kõiki

Birgit Sitska
Abiturient

P

Aide Lasteaia eelkäija Paide I Lastepäevakodu avamisest täitus sel aastal 50 aastat. Et seda meenutada, tegime
lastele sünnipäevaetendusi ehk siis oma
majade õpetajad käisid vastastikku lastele teatrit tegemas ja esines ka kloun.
Meie ajalugu on olnud pikk aga suurte ja
pidevate muudatustega.
Paide I Lastepäevakodu avati 19.07.1965. a. Maja ehitati 6-rühmaline: 2 sõime- ja 4 aiarühma
* 1993. aastal lõpetati juurdeehitus ning lasteasutus muutus 7-rühmaliseks
* Paide I Lastepäevakodu nimetati ümber Paide
Kesklinna Lasteaiaks 10. juunil 1999 ja lasteaed
muutus 9-rühmaliseks
* 2008. aasta septembrist muutus lasteaed
11-rühmaliseks - Pärnu tänaval 6 ja Tallinna tänaval 5 rühma.
* 9. detsembril 2008.a pandi uuele lasteaia majale nurgakivi
* 1. septembril 2009.a avati uus lasteaia maja
Kastani tn 6 ja Pärnu tn 7 suleti. Paide Kesklinna
Lasteaed nimetati ümber PAIde Lasteaiaks
Ele Enn
PAIde Lasteaia direktor

Paide Gümnaasiumi
sügislaager Metsajõel

J

uba teist aastat kogunesime Paide
Gümnaasiumi gümnasistidega septembrikuu esimesel nädalal Metsajõele
sügislaagrisse.
Laagri esimesel päeval käis külas Victory Trainings OÜ koolitaja Harald Lepisk, kelle töötoast
saime terveks aastaks motivatsiooni õppida ning
saavutada endale seatud eesmärke. Õhtul korraldasid abituriendid kümnendate klasside õpilastele
erinevaid katseid, mis lõppesid rebaste vande andmisega. Nad lubasid olla eeskujulikud Paide Gümnaasiumi õpilased ja hoida kooli au kõrgel.
Teisel päeval toimus tervisepäev „Reipalt kooli-

Paide Gümnaasiumi
kodutütred tegid oma
moosi

P

16.

september oli Paide Gümnaasiumi
kodutütarde rühma “Paepiigad”
jaoks eriline päev. Esmakordselt toimus
ühiskoondus Koeru kodutütardega. Plaan
oli üheskoos valmis keeta kodutütarde
oma moos.
Paide tüdrukud sõitsid liinibussiga Koeru, kaasas moosisuhkur ja väikesed armsad kuuekandilised purgid. Moosi tooraine eest hoolitsesid Koeru
neiud. Kahe rühma kodutütred sõbrunesid kiiresti. Pärast vahvat tutvumismängu asuti üheskoos
õunu koorima. Seejärel jaguneti mitmesse rühma:
ühed neiud olid abiks köögis pliidi ääres, osa pesi ja kuivatas purke ning kolmas grupp valmistas
purgikatteid ja mütsitutte. Loomulikult võis liikuda ka grupist gruppi. Kolm tundi tegutsemist
möödus väga kiiresti. Koeru tüdrukud kaunistasid
jahtunud moosipurgid mütsikeste ja siltidega ning
noortejuht Merle abiga jõudsid pooled purgid Paidesse. Küll paepiigad alles rõõmustasid oma vahvate mooside üle! Ja ka kodustelt on tagasisidena ainult kiidusõnu tulnud. Paide ja Koeru kodutütred
võtavad kindlasti veel midagi toredat üheskoos ette!
Foto: erakogu
Siiri Sitska
Paide Gümnaasiumi kodutütarde rühmavanem

aide Gümnaasiumi jalgpallurid võitsid
Järvamaa koolide karikavõistlustel nii
6.-9. klasside, kui ka 10.-12. klasside hulgas I koha.
6.-9. klassi võistkonda kuulusid Karl Valge, Marten Lehtsaar, Hans Artur Ehman, Siim Aer, Rait
Õlge, Ramon Väli, Gunnar Pihlak, Gervin Ansi ja
Rene Peržinski. II koht kuulus Paide Ühisgümnaasiumile ja III koht Türi Põhikoolile. Kokku võistles
seitse võistkonda.
Parimaks jalgpalluriks valiti Rene Peržinski.
10.-12. klassi võistkonda kuulusid Kristo Mikk,
Kristo Kams, Johannes Jürisson, Sander Paalpere,
Frank Gennert Osula, Kristjan Kurim, Geir Samuel
Voolaid ja Lauri. II koht kuulus Türi Ühisgümnaasiumile ja III koht Järvamaa Kutsehariduskeskusele.
Kokku võistles kuus võistkonda. Parimaks jalgpalluriks valiti Geir Samuel Voolaid. Fotod: erakogu
Helen Trug
huvijuht

Viis aastat koos väikeste
kodu-uurijatega
“Maailm meie ümber muutub,
kui me teda puutume,
ja me ise muutume,
kui see maailm meisse puutub”
(Peeter Volkonski)

P

aide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu toel toimus 11. septembril Paides vabariikliku väikeste kodu-uurijate võistluse tänupäev. 3.-6. klasside
õpilased 30st Eestimaa koolist olid konkursile „Käbi ei kuku kännust kaugele“
saatnud 103 käsitsi kirjutatud uurimust.
63 juhendajana nimetati nii õpetajaid kui
noorte autorite pereliikmeid.

Paide Gümnaasiumil
on uus õpilasesinduse
president

1.

oktoobril valisid
Paide Gümnaasiumi 7.-12. klasside
õpilased ning kooli
töötajad õpilasesindusele uue presidendi.
Kandidaatideks
olid
kaks kümnenda klassi õpilast - Sander Savisaar ja
Crislyn Saviste. Lisaks oli
mõlemal kandidaadil seljataga
kolmeliikmeline
tiim, kes aitas nädala jooksul korraldada valimiskampaaniat. Kooli seintele
riputati plakatid erinevate
valimislubadustega, interneti keskkonnas ringlesid videolõigud, valijatele jagati
muffineid ja kommi. Vahetunnis peeti meie kooli vilistlase Kadri Piusi juhtimisel maha tuline debatt. Salajasel hääletusel valiti järgnevaks kaheks aastaks Kaarel
Siimuti mantlipärijaks Sander Savisaar ja asepresidendiks sai Crislyn Saviste.
Palju õnne tublidele ja aktiivsetele noortele ning jõudu koostööks! Jõudu tööle! Foto: erakogu
Helen Trug
huvijuht

Täiskasvanud õppija nädal
9.–16. oktoobrini toimub üleriigiline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mis
keskendub täiskasvanud õppurile ja elukestvale õppele.
TÕNi raames toimuvad mitmed tasuta ja tasulised tegevused nii Paide
Huvikeskuse kui ka Järvamaa Kutsehariduskeskuse eestvedamisel.
Paide Huvikeskuses on võimalik:
 PABERI-PAPI TÖÖTUBA
 MARI KUNSTITUBA
 KLAASIMAALI TÖÖTUBA
 SORGE KUNSTISTUUDIO

10. oktoobril kell 11.00–12.30 (tasuta)
10. oktoobril kell 11.00–12.30 (tasuta)
13. oktoobril kell 16.00–17.30 (tasuta)
14. oktoobril kell 17.30–19.45 (tasuta)

Paide Kutsehariduskeskus pakub TÕNi raames:
 RATSUTAMISE ÕPE
12. oktoobril kell 13.00–15.00 (tasuta)
JKHK Särevere tallis. Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 11. oktoobriks
gart.oselin@jkhk.ee
 PEOLAUA KATMINE ja PUHASTUSTÖÖD KODUSTE
VAHENDITEGA JKHK Paide õppekohas. 13. oktoobril kell 17.00–19.00
(tasuta). Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 12. oktoobriks
gart.oselin@jkhk.ee
 LIHA WELLINGTONI MOODI 13. oktoobril kell 17.30–19.45
grupi täitumisel. Osalejad katavad laua, valmistavad juhendaja abiga
õhtusöögi ja söövad selle koos ära. Osalejate arv 12 (soovitatav tulla koos
sõbraga, sest töö on kahe peale). Osalemistasu 7 eurot inimese kohta.
Tasuda saab kohapeal. Vajalik eelnev registreerimine rein.oselin@jkhk.ee.
 TOO OMA AUTO SILDADE REGULEERIMISSE!
JKHK Särevere tehnikamajas 14. oktoobril kell 13.00–17.00 (tasuta)
Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 11. oktoobriks gart.oselin@jkhk.ee.
Maakonna TÕNi koordinaator Anneli Suits

Vallimäel alanud päev jätkus lastele linna asutustes erinevates töötubades toimetades ning kooli
aulas kontserti kuulates. Külalistel aitasid meie linnas õiged paigad üles leida Paide Ühisgümnaasiumi
8.a klassi õpilased, kes on tegevad olnud kõigi viie
konkursi juures. Abikäe ulatasid ka Järvamaa muuseum ja Ajakeskus, Järvamaa Keskraamatukogu,
Paide noortekeskus, huvikeskus ning muusikakool.
Juhendajatele andis samal ajal tsaariaegse koolitunni Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi juhataja Veronika Varik.
Konverentsil esitleti viit eriilmelist uurimistööd
mitme sugupõlve tantsijatest, õpetajatest, tordimeistritest, kunstnikest; kirjeldati perede ühiseid
tegevusi, harjumusi ning väliseid sarnasusi. Oma
kollektiivset tööd esitlesid ka Paide Ühisgümnaasiumi 5.b klassi õpilased. Õpetaja Krista Suka juhendatud uurimus kuulutati autasustamisel üheks
võidutööks. Kõlama jäi autorite suur rõõm perega koosveedetud ajast. Südamesse läksid üht võidutööd juhendanud vanaema sõnad: „Tänu konkursile sain oma lapselapsega nii palju rääkida.“
Enne sünnipäevatordi söömist kuulutasid Paide
Ühisgümnaasiumi õpetajad, väikeste kodu-uurijate võistluse eestvedajad Eve Krais, Heli Prii ja Tiina Kivimäe (pildil) välja kuuenda konkursi teema
„Kodumaja jutustab“.
Viis aastat koos väikeste kodu-uurijatega on
võistluse korraldajatele toonud palju põnevaid ja
liigutavaid lugusid perede elust-olust läbi mitmete
inimpõlvede. Oleme aastate jooksul läbi lugenud
ning retsenseerinud ligi 500 uurimistööd umbes
tuhandelt noorelt autorilt. Näeme toredat arengut
juhendajate tegevuses: tööde vormistamine muutub järjest paremaks, uurimused sisukamaks. Üha
enam abistavad juhendajatena noorte autorite pereliikmed. Usume, et meie tegevus on lapse arengu seisukohalt tähtis ning rõõmustame siiralt, kui
näiteks Lustivere Põhikooli 4. klassi poisi Toomas
Anti tööst loeme: „Alguses oli hirmutav sellist tööd
hakata tegema. Aga emaga koos meenutades ja fotosid vaadates hakkas tekkima huvi. Töö käigus puges hinge selline mõnus ja soe tunne, et mul on alati
olnud tore pere.“ Foto: Terje Peets
Tiina Kivimäe
Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja
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Südames Matemaatika
2015
25.

septembril Paide
Ühisgümnaasiumis kuuendat korda toimunud võistlusel „Südames matemaatika“
osales 67 õpilast 12 –st maakonna koolist. Võistluse eesmärgiks on olnud anda võimalus õpilastele
rakendada matemaatikateadmisi eluliste ülesannete lahendamisel ja pakkuda positiivseid
emotsioone. Samuti toetab võistlus peastarvutamise traditsioonide jätkamist.
Võistluse esimese osana toimus kõigile osalejatele peastarvutamine, et selgitada välja Parim Peastarvutaja Paides
(PPP), kelleks osutusid Ivar Salm Paide Ühisgümnaasiumi
8. klassist ja Mikk Margus Möll Paide Gümnaasiumi 10.
klassist. 9.kl parim arvutaja oli Kadi Antonov Koigi Koolist, 11. klassi parim Taavi Põldsamm Paide Gümnaasiumist, 12.kl parim Kristjan Ševerev Türi Ühisgümnaasiumist.
Võistluse teise osana toimus 2,5 tunni jooksul eluliste
matemaatikaga seotud ülesannete lahendamine. 8.-9. kl
parim oli seekord Ivar Salm (õpetaja Kersti Kivisoo) Paide
Ühisgümnaasiumi 8. klassist. Teise koha sai ja oli 9. kl parim Jako Aimsalu Koeru Keskkoolist, kolmanda koha saavutas Karl Küün PÜG 8. kl (õpetaja Kersti Kivisoo).
10.-12. kl parim ülesannete lahendaja oli Andres Kaaver
Türi ÜG 11.kl, teise koha saavutas Kristjan Ševerev Türi
ÜG 12. kl ja kolmanda koha Karolina Kurvits Türi ÜG
11. kl. Parim 10. kl lahendaja oli Paide Gümnaasiumi õpilane Mikk Margus Möll (õpetaja Daire Krabi).
Ülesanded koostasid võistlusele Viljandi õpetajad Helki ja Andres Haavasalu. Õpilastele seekordsed ülesanded
meeldisid ja olid neile ka jõukohased. Võistlust toetasid Haridus- ja teadusministeerium ning Kersti Sarapuu.
Margit Arro
Paide Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Tuntud inimesed
hakkavad raamatuid
laenutama ja Pipi peab
sünnipäeva
L

asteosakond tunnustas tänukirjaga kõiki suvelugemise projektis osalenud lapsi. Kõige rohkem
raamatuid (62) luges Marie Marlee Jaanof Paide
Ühisgümnaasiumist, temale järgnesid koolivennad Bert Johannes Paatsi 26, Raidon Sagor ja
Marcus Jõekallas kumbki 22 raamatuga.
Klasside arvestuses olid aktiivsemad suvelugejad Paide
Ühisgümnaasiumi 1b ja 2a klass. Tublimatest tublimad
suvelugejad saavad preemiaks kinopileti Paide kultuurikeskusse.
20. - 30. oktoobrini toimuvad vabariiklikud raamatukogu päevad.
20.10 “Tuntud inimesed raamatukogus” ja ettelugemispäev. Raamatuid laenutavad Järva maavanem Alo Aasma, Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin ja
Järva-Jaani vallavanem Arto Saar.
21.10 kell 17.30 “Tassike teed Tammsaarega” Kohvikõhtu Eakate keskuse ruumes. Lõike A. H. Tammsaare
raamatust “Tõde ja õigus” loeb Erich Einstein.
28.10 “Infootsingu tund” - vanemraamatukoguhoidja Siiri Muru tutvustab Paide Ühisgümnaasiumi õpilastele
andmebaase, mille abil on võimalik leida infot uurimustöö
tarvis.
28.10 kell 12.00 “Pipi sünnipäev”. Paide Avatud Noortekeskuse ruumes ootab Pipi (Nele-Liis Vaiksoo) oma sünnipäevale kõiki lapsi, et koos mängida, laulda ja torti süüa.
Pilet 1 €
Nädala jooksul tutvustab KUMA raadio õhtuti Järvamaa Keskraamatukogu muusikaosakonna fonoteeki.
Koostöös Paide Huvikeskuse ja vilistlase Jan Margen Vau
eestvedamisel joonistame lasteosakonna koridori seintele
raamatupuu ja öökulli. Raamatukogu ruumides esinevad
Paide Muusikakooli õpilased.
Kohtume raamatukogus- kõlab ju hästi!
06.11 kell 13.00 “Kirjanike tuur”. Külla tulevad Jan
Kaus, Armin Kõomägi ja Veronika Kivisilla.
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Eakate päevakeskus tutvustab uusi vahendeid nägemisja kuulmisprobleemidega inimestele
16. oktoobril on Paide eakate päevakeskuses Lai 33 ruum 108 kell 11.00 – 12.00 võimalik tutvuda abivahendikeskuse Silmalaegas pakutavate toodetega nägemis- või kuulmisprobleemidega inimestele. Silmalaegas aitab oma vahenditega inimesi, kes lisaks prillidele vajavad
paremaks nägemiseks luupe või keda prillid enam üldse ei aita. Samuti on tootevalikus alternatiivsed kuulmisseadmed eakatele, kes ei taha
või ei suuda harjuda kõrvataguse kuuldeaparaadiga.

Hoogne tegevus Paide Eakate Päevakeskuses läks käima

M

omendil kostab köögist haamri
kolksumist – purustatakse jääkuubikuid dekoratiivküünalde meisterdamiseks.
Need on mõeldud juba jõululaada jaoks.
Suitsuandur on tegevusest mitmel korral
märku andnud... Käsitööringis on septembrikuus nii mõndagi uut: valmisid kaunid
külmkapimagnetid, kalossid ja kummikud
said peale uhked eriilmelised maalingud.
Kinkekottide meisterdamine vanadest plakatitest, seisma jäänud tapeedist, annab väikse
rahalise kokkuhoiu, see oskus omandati ka
kiiresti. Õpiti kokku panema lilleseadeid,
seekord leinakimpu.
Vanavanemate päeva tähistati 15. septembril koostöös Paide Lasteraamatukoguga
päevakeskuses. Külla tulid PAIde lasteaia Pilvepai rühma lapsed, kes kiikasid kõigepealt
võimlasse, kus käis parajasti võimlemistund.
Silmad pärani vaadati, kuidas memmed parajasti mattidel akrobaatilisi trikke tegid.
Edasi siirduti meie ilusatesse ruumidesse,
kus memmed lugesid muinasjutte ja näitasid, mida kõike nad päevakeskuses teevad.
Koos löödi tantsu ja söödi memmede küpsetatud pannkooke. Liikumispäevast õues
võttis osa üllatuslikult palju võimlemisringi-

des osalejaid. Maja kõrval oleval platsil õpiti
kepikõnni õigeid võtteid, lustiti võimeldes ja
tantsides nahk soojaks ja ilmsest rahulolust
pakatavad prouad kiitsid tunni heaks. Järjekordne jalgrattamatk kulges seekord Väätsa
jalgrattamuuseumi. Ei hoolitud alanud vihmast, kogu seltskond jõudis padukat ja äikest
trotsides muuseumi, kus ootasid kuum tee ja
lahke pererahvas. Asjatundliku, põhjaliku ja huvitava ülevaate oma sajakonnast jalgrattast koosnevast kollektsioonist, andis maja peremees Valdo Praust. Toimusid Järvamaa Puuetega Inimeste
Koja plaanilised, huvitavad loengud, millest võetakse aktiivselt osa. 25. septembril külastas meid
grupp Riigikogu Keskfraktsiooni liikmeid, kes

rääkisid aktuaalsetel teemadel ja vastasid eakate
küsimustele.
Oktoobrikuus on meil plaanis palju huvitavat,
koostöös Järvamaa Keskraamatukoguga on tulemas luulepäev väikse kohvikuga, tööle hakkab
õmblusring, alguse saab genealoogiaring, eelregistreerimisega saab kuu lõpus õigusabi esmasele nõustamisele. Kõik teised ringid jätkavad oma
töö. On veel palju muud!
Oleme rõõmsad, et meie toolivõimlemise tundi on tulnud nii palju uusi inimesi. Meie ringidega võib liituda aastaringselt, selleks ja muudeks
tegevusteks saate infot tel. 53404750, kuu tööplaan on aadressil: www.pstk.ee või külastage meid
aadressil Lai tn.33. Foto: erakogu

Paides on palju toredat

L

iiga tihti võib kuulda arvamust, et
Paide on väikelinn, kus puuduvad
võimalused ennast arendada, head
haridust saada või vaba aega veeta.
Kiputakse võrdlema olukorda suurlinnadega, kus on laialdasemad võimalused, kuid samas
puuduvad hüved, mis on väikelinna inimestel.
Ole sa suur või väike, vana või noor, saad sa väga
mõistliku hinnaga tulla Paide huvikeskusse või
rahvaülikooli professionaalsete õpetajate käe alla
õppima. Huviharidus pole pelgalt õppimine, see
on aeg iseendale, see on ka puhkus ning nauding. Võib-olla kõik paidelased ei tea võimalusi,
mis neile on loodud, või on nad harjumuspärases rutiinis, kus tahaks, aga ei julge esimest sammu teha. Igatahes ootab Paide huvikeskus lisaks
lastele ka täiskasvanuid pisut aega maha võtma ja
igapäevarutiinist välja tulema.
Kust alustada?
Igal teisipäeval kell 17.30–19.45 on avatud

Mari kunstistuudio ja kolmapäeval samal ajal
Sorge kunstistuudio, kus saab kunstitarkusi õppida kasvõi Ast ja Bst alates. Kui tohiksin Margus Tiitsmaa (Sorge) tõeterasid jagada, siis igas
inimeses on peidus kunstianne, mida saab hea
tahtmise ja võimaluse korral edasi arendada.
Kunst on värvid ja emotsioonid ja maailma teisiti nägemine. Ma usun, et on palju neid, kes
endas kahtlevad. Selleks on loodud võimalus
tulla kunstitegemist esialgu tasuta proovima ja
alles seejärel võib sobiliku valiku teha.
Kuid lisaks kunstile ootab Malle igal esmaspäe-

val kell 18.00–20.15 käsitööhuvilisi, et õppida
tegema seepe, küünlaid, karpe, eheteid ja paljut
muud põnevat. Igatahes on omatehtud käsitööl
hoopis suurem väärtus kui poest ostetud asjal.
Keraamikaringid, mis toimuvad igal esmaspäeval
kell 12.00 - 13.30 õpetaja Natalja juhendamisel ja
kolmapäeval kell 17.30 – 19.45 õpetaja Mari juhendamisel on avatud uutele õpihimulistele.
Ka Paide Täiskasvanute Keskkooli juures tegutsevas rahvaülikoolis on inglise, soome ja vene keele rühmades veel vabu kohti ning keeleõppega saab liituda.
Hea lugeja, võta sinagi oma julgus ja tahe
kokku ning tule midagi uut kogema. Kasutagem ära Paide linna pakutavat võimalust. Tore oleks koos see väikelinnas elamine mõnusamaks teha.
Lisainformatsioon kodulehel: http://www.
paidehuvikeskus.ee/ Foto: Merle Rüütel
Anneli Suits
Paide Huvikeskus

Paidele oma teater?! Miks ka mitte

A

ugustikuu tõi meile Arvamusfestivali. Sedapuhku siis juba kolmandat korda. Kuid lisaks suurte arvamuste avaldamisele tuli festivali teisel
päeval arutlusele ka üks teema, mis
kindlasti pakuks kohalikele inimestele
palju huvi ning aitaks Paidel ja kogu
Järvamaal olla taas Eestimaa kaardil.
Nimelt tuli arutluse alla teema Paides toimivast päris oma kutselisest teatrist. Teatrist, mis ei
oleks siis ainult Paide oma, vaid kogu Järvamaa
oma. Midagi, mis aitaks kohalikku kultuurielu edendada ning millel oleks ka sümboolne tähendus. Aivar Mäe poolt öeldud number
eelmise aasta teatrikülastuste kohta annaks väga hea põhjuse tõesti kutselise teatri loomiseks
Paides. Nimelt külastas eelmisel aastal Paides
toimunud külalisetendusi keskmiselt 70 000
inimest. See number näitab, et teatrihuvi on

Järvamaal täiesti olemas, mille peale tasub tegutsema hakata, et siia luua ka kutseline teater.
Järvamaal, täpsemalt Paides, on kutselist teatrit tehtud ka varasematel aastatel. Teadupärast
kolis pärast Teist maailmasõda purustatud Narvast sealne Töölisteater siia saades nimeks Narva Eesti Draamateater Paides. Tegutseti siin
kuni 1949. aastani ja pärast seda ka ühe aasta
jagu Paide teatri nime all. 1950. aastast Paides
kutselist teatrit ei olnud, kuid huvitegevus teatri
koha peal ei jäänud soiku. 1996. aastal asutati senisest kõige edukam Paide Huviteater, mis
on erinevatel harrastajate festivalidel noppinud
erinevaid auhindu ning mida saaks tulevikus
nimetada ka väikest viisi baasiks kutselise teatri loomisele Paides. Miks ma seda ütlen? Sest
samamoodi loodi ka Kuressaares toimiv Kuressaare Linnateater, asjaarmastajate ja kutseliste
näitlejatega koostöös. Ei tasuks ära unustada

ka seda, et kui me sõidame Eestis kilomeetreid
lõuna poole, tuleb meile vastu Viljandi. Mõelgem selle peale, kui Viljandil ei oleks ei teatrit
ega kõrgkooli, kas ta oleks selline linn, nagu
me ette kujutaks. Arvatavasti mitte. Selles osas
usun, et teistelt tuleks õppida, kuidas saaks luua
väärtusi oma kodupaigas. Tsiteerides Jakob
Hurta: “Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult!“
Siit siis ka küsimus Paide inimestele, kas Paidele ja Järvamaale oleks vaja kutselist teatrit.
Jah või ei?

JAH

EI

Lõika välja ning saada/too vastus linnavalitsuse aadressile Pärnu 3.
Tarmo Hints
Paide Huviteater
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Paide Kultuurikeskus oktoober-november
Kontserdid
09.10 kell 19 John Lennon 75
– biitlite laulude kontsert. Esinevad: Koit Toome, Kristjan Kasearu, Kristel Aaslaid, Airi Allvee,
Meelis Punder ja Mikk Tammepõld koos saatebändiga.
Pilet 18€
12.10 kell 19 Kontsert - “Svjata
Vatra 10. Juubelikontsert”. Pilet 10/12€
14.10 kell 11 Rahvusooper Estonia beebikontsert “Kontsert
kõige pisematele”, kammersaalis. Pilet kõigile 4€. Võttes
eeskuju maailma suurtest ooperiteatritest, korraldab Rahvusooper Estonia beebikontserte,
kuhu on oodatud väikelapsed
vanuses 0–3. Ooper-Kvarteti esituses kuuleb klassikalise
muusika pärle, mis sobivad hästi nii beebidele esimese kontserdielamuse saamiseks kui ka
lapsevanematele nautimiseks.
18.10 kell 16 Sergei Maasini
juubelituur. Pilet 5€. Georg
Otsa, Muslim Magomajevi,
Jevgeni Martõnovi, Juri Antonovi, Nikolai Baskovi, Jaak
Joala, Vjatšeslav Dobrõnini,
Filipp Kirkorovi, Viktor Koroljo-

vi ja teiste estraaditähtede repertuaarist eesti laulja Sergei
Maasini esitluses vene, eesti ja itaalia keeles. Programmi
keskpunktiks on laul, mis on
pühendatud E. Caruso mälestuseks.
23.10 kell 19 Eesti Kontsert
- Hortus Musicus kontsert
“Come again, sweet love”. Pilet 6/8€, kammersaal. Inglise
muusika (Dowland, Purcell jt)
08.11 kell 18 Kontsert - Koit
Toome ja Jorma Puusaag. Jaak
Joala laulud. Pilet 10-17€
19.11 kell 19 Eesti Kontsert
ja Tallinna Linnateatri laulvad näitlejad - kontsert “Optimist” Evald Vain 100. Laulavad
näitlejad: Hele Kõrve, Liis Lass,
Maiken Schmidt, Andero Ermel, Mikk Jürjens, Veiko Tubin,
Mart Toome, Rain Simmul. Pilet 15/19€. Eesti helilooja Evald
Vain (1915–1970) oli andekas
ja viljakas komponist, kelle looming on jääbud tänamatult
unustusse. Vainu helikeel meenutab Gershwini või Valgret,
kuid on kordumatu oma põnevate harmooniate ning selgete
karakteritega. Evald Vain sün-

dis II maailmasõja ajal. Samal
1915. aastal on sündinud Edith
Piaf, Billie Holiday, Frank Sinatra.
Tema põlvkonnakaaslased on
mõneaastase vahega sündinud
Edgar Arro, Raimond Valgre ja
Boris Kõrver.
Vain oli nõutud nii viiuli-, oboekui saksofonimängijana, kirjutas ohtralt laule ja instrumentaalmuusikat, orienteerus hästi
orkestrimaastikul. “Ei kunagi“
Erika Vainu tekstile kuulub eesti
levimuusika klassikasse. Viimasel üldlaulupeol kõlas segakooride esituses tema “Optimist“.
Teatrid
14.10 kell 14 ja kell 19 Rahvusooper Estonia “Mees La
Manchast”. Peaosades: Renè
Soom, Priit Volmer, Ago Anderson, Tõnu Kark, Kelli Uustani,
Hanna-Liina Võsa
Miguel de Unamuno Mitch Leigh’ muusikal „Mees La Manchast“ on särav sulam romantikast, seiklustest, huumorist ja
tragöödiast, mis põhineb Miguel de Cervantes Saavedra romaanil „Don Quijote“.
Piletid: 10-26€

Soodustused: Õpilane, õpetaja
10-13€
Pensionär: 17-22.10€
Tooliklubi liige: 16-20.80€
Partnerkaardiga kuni 2 piletit:
18-23.40€
Grupipilet alates 20-st inimesest 16-20€
20.10 kell 19 Point etendus Hannes Võrno ja Peeter Oja
Roadshow “Eesti99”. Piletid
14/16€
28.10 kell 12 Rakvere teatri laste etendus “Buratino”. Mängivad Imre Õunapuu, Saara
Kadak, Margus Grosnõi, Tarvo
Sõmer, Helgi Annast, Liisa Aibel, Marin Mägi-Efert, Maarika
Mesipuu-Veebel, Indrek Apinis
ja Lauri Nebel (külalisena). Pilet
8.50/10€. Buratino on tavalisest
puuhalust voolitud eriline laps,
kelle isaks on vana leierkastimees ja rändnäitleja papa Carlo.
28.10 kell 19 Rakvere teatri etendus “Sinatraga kuu peale”. Osades Ülle Lichtfeldt ja Tiina Mälberg. Pilet 11/13€. 84-aastane
Davy fännab Frank Sinatrat, kuid
lisaks Sinatrale on tal kaks hooldajat - Francis ja Loretta. Neil kahel
naisel on tükk tegemist nii oma-

vahel kui oma geniaalsete ideede
elluviimisega. Elu on tegelikult päris hea, kuigi mehed on juhtumisi
lorud ja naabrimutt passib akna
peal.
17.11 kell 11 ja 13 Nukuteatri etendus “Miisu”. Mängivad
Lee Trei, Kait Kall, Riho Rosberg,
Laura Nõlvak
Sobilik eelkooliealistele ja koolilastele (vanuses 5–12) kestus ~
1 h. Pilet 7€. Miisu on kass. Ja ei
ole ka. Sest pärast üht saatuslikku söömaaega hakkavad temas
toimuma ärevad muutused –
tasapisi saab temast inimene,
veetlev ja habras preili Miisu.
Nüüd tuleb tal maha jätta oma
armas kodu sõbralikus ja ühtehoidvas kassiperekonnas ning
leida koht inimeste seas.
Ta valdab ka vabalt kasside
keelt, tänu millele saab ta aidata
oma uut peremeest, häbelikku
ajakirjanikku Tibbet.
Muud kultuurisündmused
11.10 kell 11 Oktoobrikuu lastehommik PI-SI mängutoaga.
Teeme teatrit. Tutvustame rahvapille ja mängime. Külas kloun.
Meisterdame - ühispildi tege-

Isadepäev E-Piim spordihallis

8.

novembril toimub E-Piim Spordihallis isadepäeva tähistamine
suure pere- ja tervisepäeva näol.
• Orienteerumismäng koostöös Politsei – ja
Piirivalve- ja Päästeametiga, EPR Järvamaa
seltsi ja Paide linna spordiklubidega
• Tervisliku toitumise ja motivatsioonikoolitused kogu perele

Spordisündmused
09.10 18:00 Paide linna kunstmurustaadion, jalgpalli C1-B liiga: Paide LM(01)
- Tartu JK Merkuur-Juunior (01)
10.10 14:30 Paide linna kunstmurustaadion, jalgpalli IV.E liiga: JK Väätsa Vald Tallinna FC Infonet
11.10 15:00 Paide linnastaadion, jalgpalli II.E/N liiga: Paide Linnameeskond II Tallinn C.F.

• Tervislike toiduainete degusteerimine
• Tervisekõnd

• Tervisliku isadepäeva küpsetise valimine
• Toredad tegevused ja üllatused kogu perele!
Algus kell 11.00
Info: Elo Öösalu 58005938
www.paidetervis.ee

11.10 16:00 Paide linna kunstmurustaadion, jalgpalli D1.III liiga: FC Paide(03)
- Raplamaa JK Sinine(03)
17.10 10:00 E-Piim Spordihall, Eesti
Seenioride KV meestele ja naistele
17.10 14:00 Paide linnastaadion, jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond Tartu JK Tammeka
23.10 18:00 Paide linna kunstmurustaadion Jalgpalli C1 noorte liigamängud Paide LM - Kohtla-Järve JK Järve (01)

Mida lapsed tahavad?
K
orvpalliklubi Seitse treenerid külastasid septembri kolmandal nädalal Paide koole, kus
andsime 1-4. klassidele korvpalliteemalise näidistunni. Lisaks palli
põrgatamisele ja korvi viskamisele suhtlesime lastega ja kuulasime
nende mõtteid huvitavatest tegevustest. Ei olnud üllatus, et lastele
meeldib mängida, liikuda, õppida
midagi uut ja põnevat. Lisaks kodule ja koolile saab kõige sellega
tegeleda erinevates huvialaringides ja treeningutel.
Kummaline oli aga lastelt kuulda, et nad
ei saa nende jaoks uut spordiala proovima
tulla, sest nad käivad juba ühes trennis.
Erinevate alade treenerikoolitustel on räägitud, et lapsed vanuses 6-12 võiksid proovida 3-4 erinevat ala, kusjuures üldkehaline tegevus moodustab ~80% ja spetsiaalne
alapõhine ettevalmistus 20%. Põhjalikum
spetsialiseerumine võiks hakata vanuses
13-15, kus tegeletakse kahe-kolme alaga ja
üldkehalise ja spetsiaalse ettevalmistuse suhe on 50-50. Vanuses 16-22 toimub juba
investeerimine, kus on valitud üks kindel
spordiala – üldkehalise tegevuse osakaal

on 20% ja spetsialiseerumine 80%. Selle
kõrvalt võib veel ühe alaga tegeleda, kui
see sobib põhialaga ja lisab mitmekülgsust
või täiendab ja pakub vaheldust. Proovimine ei tähenda seda, kui käiakse ainult ühel
treeningul ega ka seda, et korraga tegeletakse täismahus nelja alaga. Lapsele tuleks
leida optimaalne koormus, mida saab vajadusel tõsta või vähendada ja palju sõltub
erinevate treeningute ja ringide aegadest,
sest kindlasti on seal kattumist.
Üldteada tõde on, et kõige tähtsam on
kodune kasvatus ja isiklik eeskuju. Lapsevanem peaks leidma aega, et mängida
lapsega värskes õhus palli, kulli, ronida,
rattaga sõita, rullitada. Lapse võiks kaasa
võtta rahvaspordiüritustele, metsajooksule, rattasõidule, erinevate alade võistlustele,
kontsertidele, etendustele, näitustele. Tähelepanelik lapsevanem märkab kindlasti,
millise tegevuse juures lapse silmad kõige
rohkem särama hakkavad.
Järgmine samm on suunata laps õige
huvitegevuse juurde. Tähtis on küsida, mis
lapsele meeldib, eriti kui tegu on algkoolilapsega. Talle peab andma võimaluse tegeleda mitme spordi- ja huvialaga, et ta leiaks
omale meeldivaima. Mitmekülgsus tuleb

E-Piim Spordihallis
muutuvad alates
11. oktoobrist sauna
kasutamise ajad:
Saun naistele
P kell 12.00-15.20
Saun meestele
P kell 16.00-21.00

mine-lehetrükk. Näomaalingud
peale tegevuse tundi. Loomulikult ei puudu ka memmede
maitsvad pannkoogid. Pilet kõigile 3€
24.10 kell 20 Seltskonnatantsuõhtu, tantsuks mängib For
You. Piletid eelmüügist 5€, samal päeval 7€. Laudade broneerimine Kultuurikeskuse kassas.
Varia
09.10 kell 11-13 Täisnahast uute
jalatsite müük, fuajees
10.10 kell 10-16 Oktoobrilaat,
Kultuurikeskuse parklas
24.10 kell 10 – 15 Tervisepäev
07.11 kell 10-16 Novembrilaat,
Kultuurikeskuse parklas
Kinod
Lähiajal linastuvad filmid:
10.10 kell 12 Väärikate kinohommik filmiga “Noorus”, piletid 3€, sisaldab kohvi, teed ja pirukat, mida pakutakse kell 11.15
jalutuskoridoris.
13.11-15.11 PÖFF Paides
Kino kavaga saab tutvuda:
www.paidekultuurikeskus.ee ja
Paide Kino Facebooki lehel
Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Paide Linnameeskonnaga ühines JK
Türi Ganvix,
kellega
koostöös
jätkatakse noortetöö arendamist Türi
vallas. „Järvamaa jalgpalli
lipulaevana on Paide Linnameeskonna prioriteet
viimastel aastatel olnud
koondada maakonnas
noortetöö ühise egiidi alla
läbi koostöö ja olemasolevate klubide liitmise “
lausus Paide Linnameeskonna president Veiko
Veskimäe. Linnameeskonna noortetöös ja gruppides osaleb täna pea 300
last üle Järvamaa ja Tapal.
Klubi on panustanud ning
panustab lähiaastatel
märkimisväärselt treenerite koolitamisesse ning
noortetöö tarbeks paremate võimaluste loomiseks koos kohalike partnerite ja omavalitsustega.

24.10 12:00 Paide linna ujula, Järvamaa
ujumise seeriavõistlused
25.10 11:00 E-Piim Spordihall, 6. Segapaaristurniiri võrkpallis
25.10 12:00 Paide linnastaadion, jalgpalli II.E/N liiga: Paide Linnameeskond II Tabasalu JK Charma
30.10 18:00 Paide linna kunstmurustaadion Jalgpalli C1-B liiga: Paide LM(01)
- Keila JK(01)
30.10 20:00 E-Piim Spordihall, korvpall

1.liiga: Paide Viking Window – Kohila/
Eesti Telekom Webware
31.10 16:00 E-Piim Spordihall, võrkpalli
Schenker liiga: Järvamaa VK - Pärnu VK
05.11 10:00 E-Piim Spordihall, Järvamaa
koolide 4-5 kl rahvastepalli KV P ja T
07.11 14:00 Paide linnastaadion, jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond Tallinna FC Flora
08.11 10:00 E-Piim Spordihall, tervislik
perepäev – isadepäeva tähistamine

ainult kasuks. Lapsevanem saab aidata aja
planeerimisel, et laps jõuaks õigel ajal õigesse kohta. Kui siinkohal tekib küsimus,
et mitme tegevuse harrastamine maksab
väga palju, siis võib treenerite ja ringijuhendajatega ühendust võtta ja teada anda,
et laps ei saa kindlatel päevadel käia ja sellevõrra soodsamat kuutasu küsida. Loomulikult soovib iga treener, et laps käiks kõikidel treeningutel kohal ja kui laps on mingil
alal väga andekas, siis tuleks seda ka teha,
aga eelpool mainitud mitmekülgsust silmas pidades on treenerid mõistvad.
Erinevate alade puhul võiks silmas pidada, kas need täiendavad üksteist. Muusika, tants, kunst, käsitöö jm loomingulise tegevuse harrastamine spordi kõrval on
väga positiivne. Spordis omakorda eristuvad individuaalsed ja võistkondlikud alad,
kus rõhuasetused on veidi erinevad. Individuaalaladel on rohkem iseseisvust ja teadvustamist, et tulemus sõltub eelkõige iseendast. Võistkondlikel aladel on rohkem
teistega arvestamist ja koostööd. Endaga
hakkama saamist, otsuste vastuvõtmist,
suhtlemist ja muid sotsiaalseid oskusi õpivad lapsed igasuguse huvitegevusega.
Paljudele lastele meeldivad muidugi pal-

jud asjad ja nad ei suuda ise hästi valikut
teha. Nende ajakava üleliia täis planeerida
ei ole kindlasti hea mõte. Mõnda uut põnevat tegevust kohates võib lastel tekkida
tahtmine kõik senised asjad kõrvale jätta. Sellisel juhul tuleks lapsega vestelda ja
selgitada kui palju ta on mõnda tegevusse
aega investeerinud ja kas sellest loobumise
mõte ei ole lihtsalt hetkeemotsioon. Parim
aeg erinevaid treeninguid ja huvialaringe
külastada on kindlasti kooliaasta algus, aga
kunagi ei ole liiga hilja. Kui laps järjekindlalt mingi palliga mängib, televiisori ees
kaasa tantsib või laulda ümiseb, kogu aeg
joonistada tahab jne, siis on ta oma eelistuse ilma sõnadeta välja öelnud.
Häid valikuid!

Pühapäeval, 11. oktoobril toimub koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine
marutaudi vastu ja tasuta
loomade kiibistamine Paide Kultuurikeskuse parklas kell 11.00-14.00. Soovitav on koos loomaga
kaasa võtta vaktsineerimise pass või registreerimise
tunnistus. Samas võimalik
teostada lemmikutele lisaks ka kompleksvaktsineerimist (a’15.), osta siseparasiitidele tõrjeravimit
(a’1,5.-tbl.) ja loomapasse.
Paide loomakliinik,
loomaarst Raivo Raja ja
Varjupaikade MTÜ.
Info: 5209089

Korvpalliklubi Seitse uued
rühmad 2015-2016
Tüdrukud 1-2. klass, treener Jana
Raude
Tüdrukud 3-4. klass - treener Jana
Raude
Poisid 1. klass - treener Viljar Pennert

Paide loomakliinik
(Prääma teel) otsib lemmikloomade ravitegevuse
jätkamiseks ja abivajavate
patsientide aitamiseks linna piires sobilikke ruume
rendiks või ostuks!

Viljar Pennert
Paide Korvpalliklubi Seitse
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Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi!
Ilme Tari
Linda Ehmann
Lehti Vilman
Palmi Koit
Anna Saarna
Maria Krõlova
Eha Jalak
Ellen Tamm
Elena Veltsker
Eldur Mändla
Hilja Reinloo
Nelly Seks
Helma Hanschmidt
Erna Nurklik
Elvi Sampka
Lia Aasma
Saima Maimann
Aime Natus

93
93
92
92
91
91
90
89
88
87
87
87
87
87
86
86
86
86

Zinaida Akhmetova
Laine Teder
Ada Aavik
Vello Vilismäe
Maret-Ly Bakhof
Arved Tähtmäe
Aime Känna
Verooli Puu
Helga Rajaste
Saale Treier
Arno Grünthal
Helje Vestung
Ilona Otti
Tõnu Vaarma
Miralda-Aurelie Kaljund
Tamara Glushkova
Milvi Voltri
Valentina Mahmastol

86
85
85
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
81
81
81
81
80

Maimu Orgo
Liina Reismann
Valve Gross
Selma Meikup
Aime-Liis Sääsk
Endla Roosmaa
Heljo Treier
Helju Mägi
Grigori Švets
Leonora Veiler
Jaan Rohtberg
Tiina Hallap
Margarita Jegorova
Asta Kööp
Alli Marks
Evi Plinker
Vaike Pääsuke
Hele Alt

80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78

Ilsa Jaansoo
Valentina Veys
Else Kivilaid
Kalju Kleinberg
Ants Aare
Raja Heinsoo
Leo Schkiperov
Elmu Orav
Elvi Kase
Aavo Hinrikus
Ivy Arak
Linda Eslas
Arvi Liivamäe

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

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!

Enno Vahesalu
Maire Kasekamp
Maret Simson
Senni Mägi
Rein Peeterson

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Linda Lass
Marje Saue
Maret Reisalu

76
75
75
75
75

82
74
74

Susann Sultanjants
11.08.2015
Alex Tiasko
24.08.2015
Jasper Anvelt
02.09.2015
Mia Liisa Nõmmik
05.09.2015
Gren Kivimäe
06.09.2015
Mattias Mets
09.09.2015
* septembris 2015 registreeritud sünnid
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Metsakeskus.ee

Noortekeskuse võimlas, Lai tn 33
6-10-aastased: E 14.30; K 16.30

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

10-19-aastased: E 15.45; K 17.45; N 15.00

info:  51 68 682
FB: Karateklubi Täht

EAS koostöös BDA Consulting OÜ ning Järvamaa Arenduskeskus kutsuvad
teid ettevõtluspäevale, mille teemaks on „Äri teevad inimesed!“.
Ettevõtluspäevi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
EAS koostöös BDA Consulting OÜ ning Järvamaa Arenduskeskus kutsuvad
Ettevõtluspäev toimub 11. novembril kell 9.30 – 16.00 Paide Kultuurikeskuse
teid
ettevõtluspäevale,
teemaks on „Äri teevad inimesed!“.
kammersaalis
(Pärnu 18,mille
Paide)
Ettevõtluspäevi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Ettevõtluspäev
Mida saad? toimub 11. novembril kell 9.30 – 16.00 Paide Kultuurikeskuse
kammersaalis (Pärnu 18, Paide)
• Palju uusi tutvusi
• Hulgaliselt inspiratsiooni
Mida
saad? testida ja välja mõelda uusi äriideid
• Võimaluse
Kuulda
ja tutvusi
küsida juba kogenud ettevõtjailt, kuidas nemad alustasid ja
•• Palju
uusi
millised oninspiratsiooni
ettevõtjaks olemisel suurimad õppetunnid!
• Hulgaliselt
• Võimaluse testida ja välja mõelda uusi äriideid
•Registreeru
Kuulda ja küsida
juba
ettevõtjailt,
kuidas nemad alustasid ja
kindlasti,
etkogenud
saada koht
ettevõtluspäeval:
millised on ettevõtjaks olemisel suurimad õppetunnid!
http://www.eas.ee/ettevotluspaev/registreerimine

ROOTSI RÕIVABRÄND CELLBES
VIIB PAIDE LINNAS LÄBI

HELKURIKAMPAANIA.
Kampaania raames riputatakse
puule üle 100 helkuri.
Puult saavad võtta helkureid kõik soovijad.
Huvilised on oodatud helkuripuu juurde
alates 13. oktoobrist.

Lisainfo ettevõtluspäevadest:
Registreeru
kindlasti, et saada koht ettevõtluspäeval:
http://www.eas.ee/ettevotluspaev/
http://www.eas.ee/ettevotluspaev/registreerimine
Jälgi meid ka Facebookis:
Lisainfo
ettevõtluspäevadest:
https://www.facebook.com/ettevotluspaevad
http://www.eas.ee/ettevotluspaev/
Osalejate vahel loosime auhindu Eesti edukate ettevõtjate toodete-teenuste
Jälgi
meid ka Facebookis:
seast!
https://www.facebook.com/ettevotluspaevad
Üritus on tasuta!
Osalejate vahel loosime auhindu Eesti edukate ettevõtjate toodete-teenuste
seast!
Üritus on tasuta!

Soovime kõikidele turvalist sügist!

cellbes.ee

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

