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Paide kultuuri- ja spordihooaeg tõotab tulla põnev
29.
augustil löödi suurejooneliselt
avatuks Paide Kultuurikeskuse
ja SA Paide Spordi- ja Tervisekeskuse
uus hooaeg.
Kultuurikeskus pakub hooaja jooksul kümneid
teatrietendusi, kontserte ning kinoseansse, rääkimata ringidest ja treeningutest. E-Piim spordihallis algavad treeningud, põnevust pakuvad

erinevad võistlused ning ujula on taas avatud.
Detailsem kultuuri- ja spordiürituste kava on
lk 7. Täpsem info ringide ja treeningute kohta
ilmub oktoobrikuu linnalehes.
Septembris tähistab Paide linn helilooja Arvo
Pärdi 80. sünnipäeva, nendest sündmustest
saab lähemalt lugeda lk 4.

Juhulikust kritseldusest
stiilielemendiks
P
aide Kultuurikeskus näitas hooaja
avamisel huvilistele uusi renoveeritud ruume. Pragunenud seintest, katkistest kahhelkividest, roostetetanud
torudest ja tuhmunud seintest ei olud
midagi järel.
Pilt, mis uudistajatele avanes, oli kõike muud,
kui vananev kultuurimaja - moodsad värvilahendused, valgus, monitorid seintel, mis näitasid pilti lavale, samuti uue katte saanud diivanid ja toolid ning korralikud duširuumid ja wc.
Muusikaklassi on nüüdsest võimalik poolitada
vaheseinaga. Seintel ilutsevad mõtteterad, neist
üks helilooja Arvo Pärdilt.
Kõige huvitavam lugu on aga rääkida Kultuurikeskuse direktoril Ülle Mülleril seintele "kogemata"
sattunud kriipsujukust. "Olime maalritele andnud
paberi, kus olid peal seintele tulevad lauseread. Paberile oli jäänud kogemata ka meie sisekujundaja
Heli Aade suvaline kritseldus, mida töömehed võtsid kui üht seina elementi ning iseenesest mõistetavusega tehti see ka seinale. Kui ma seda esimest korda nägin, pidin ehmatusest pikali kukkuma. Siis aga
vaatasime, et joonistus on seinal päris efektne ning

lasime neid kriipsujukusid ka teistele seintele teha.
Selline naljakas lugu," jutustas Müller.
Kes vaatama tahab minna, siis kultuurikeskus
on kõigile avatud ning ehk kasvab uudishimust
välja soov ka ise mõnes ringitöös osaleda.
Paide Kultuurikeskus tänab: Rahvusooper Estonia, Heli Aade, Postipoisi OÜ, Recticel OÜ ja
PehmeSisustus OÜ!
Fotod: Maarit Nõmm

Esita ettepanekuid Paide linna ettevõtluskonkursile kuni 10.09.2015.
Lisainfo: paide.ee
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Paide linnavolikogu
21.08.2015 istungi
kokkuvõte

Et uus saaks alguse
Siret
Pihelgas
Linnapea

• Kinnitas 13. augustil 2015 korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemuse, mille alusel sai
Paide vallas, Prääma külas asuvate „Veterinaarkeskuse“ (registriosa 2589636, katastritunnus
56502:002:0497) ja „Laboratooriumi“ (registriosa 2589736, katastritunnus 56502:002:0501)
ostuõiguse Andres Vink hinnaga 40 111 eurot.
Järvamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste järgmine kohtumine toimub 7. septembril
kell 13.00 Paide raekoja II korruse saalis.

Aadresside
korrastamine on
lõpusirgel
Annika Birk
Linnavalitsuse maanõunik

J

uba mitmendat aastat kestnud aadresside
korrastamine
Paide linnas hakkab
jõudma lõpusirgele.
Kui enamikule elanikest on see toimunud valutult, siis paljudele inimestele on see mitmeid ebamugavusi põhjustanud. Seda eelkõige
seoses saadetistega, mis aadressi
muutumisel ei pruugi jõuda saajani.
Aadresside korrastamise kohustus tuleneb vabariigi valitsuse poolt kehtestatud määrusest.
Eesmärk on tagada, et adresseeritav objekt
oleks hõlpsasti leitav ning et päästeteenistus
jõuaks kriisiolukorras sihtkohani kiiremini. Linnakodanikule tähendab see kohustust teavitada
muudatustest neid teenusepakkujaid, kellega
on sõlmitud isiklikud lepingud (nt perearstid,
pangad, telekommunikatsioon jne), ning paigaldada hoone seinale uus number. Linnavalitsus edastab uued andmed riiklikele registritele.
Seoses sellega tahan kõigile meelde tuletada, et
kellel on majadel numbrid veel vahetamata, see
siiski ära teha. Olen tähele pannud, et osa majadel on see veel tegemata.
Samas tahan tänada kõiki neid, kes on aadressi muutmisele kiiresti reageerinud ning maja on
saanud õige numbri.
Aadresside korrastamine peab lõppema 2016.
aasta sügiseks. Tänase päeva seisuga on Paide
linnas uue aadressi saanud ligi 600 objekti, lahendust ootab veel üle 130 objekti.

Paide linn jagab
ranitsatoetusi

S

eptember on mõnes
mõttes just kui uue aasta
algus, lapsed lubavad koolis
hästi õppida ning täiskasvanud naasevad puhkustelt,
alustavad uue hooga järgmist tööperioodi ning jätkavad kevadel pooleli jäänud
sporditreeninguga.
Hea on anda lubadusi ning

tud ruumid ning uuedki sihid
on juba seatud. Tänavavalgustusprojekt hakkab lõpule jõudma, küll üle kivide ja kändude,
aga kokkuvõttes on tehtud head
tööd ning uus muruseemegi on
idanema ja kasvama hakanud.
Uue õppeaasta valguses on
hea ja kindel tunne, et kokkulepe riigigümnaasiumi rajamiseks
Paidesse on ministeeriumiga sõlmitud. Õpilased, kes täna asusid
õppima seitsmendasse, kaheksandasse ja üheksandasse klassi, on loodetavasti meie tulevased riigigümnaasiumi õppurid.
Ei maksa karta, et allkirjastades
lepingu, oleme loobunud hääleõigusest kooli osas kaasa rääkida. Vastupidi, kutsun kõiki üles
kaasa mõtlema, mis oleksid need
meie maakonna riigigümnaasiu-

mi õppesuunad ja valikud. Aur,
mis varem kulus suuresti asukoha otsingutele, saab nüüd minna
sisulistele aruteludele. Luban linnapeana, et teeme kõvasti tööd, et
tulemus saaks meie jaoks parim.
Uus õppeaasta on alanud. Igal
sügisel tekib minuski soov uuesti õppima asuda. Täna on selleks
nii palju häid võimalusi, mis, olgem ausad, on eriala valiku tegemise küll väga raskeks teinud.
Minu ümber on aga palju inimesi, kes pere ja töö kõrvalt on
hakanud uuesti koolis käima, kas
omandama uut eriala või täiendama end juba õpitud ametis.
Tulles tagasi alguse juurde, on
sügis hea aeg millegi uuega alustada, proovige järele! Õpime me
siis koolis või elukoolis! Head
uue algust kõigile!

Paide riigigümnaasium avab uksed kolme
aasta pärast
24.
augustil
sõlmiti Paide linna ning
haridus- ja teadusministeeriumi vahel kokkulepe
riigigümnaasiumi rajamiseks Järvamaa Kutsehariduskeskuse taristule.
Kokkuleppes on sätestatud, et
kool avab uksed 01. septembril 2018 vähemalt kolme õppesuunaga ning 360-le õpilasele.
Lepingu kohaselt teeb ministeerium linnaga koostööd nii ruumilise paiknemise kui ka õppekavade osas.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul on sellega riigigümnaasiumi
seeme mulda pandud. “Loodame, et lõikuspidu saame pidada
mõne aasta pärast ning selle vilju maitsta veel aastakümneid”,
lisas ta.
“Praegu pole tavapärane, et
ehitatakse uusi koolimaju, sest
lapsi on vähemaks jäänud. Et
muutustega kaasas käia, tuleb
aga koolivõrku investeerida. See
maksab palju, aga me peame selle kulutuse tegema, et luua hea

ja kaasaegne õpikeskkond. Järvamaa riigigümnaasiumi otsus tuli raskelt, sest kõik ei olnud selle valikuga rahul. Kompromiss
ei sündinud ainult sellest, et kasutada olemasolevaid Järvamaa
Kutsehariduskeskuse ressursse,
vaid ka sellest, et kutse- ja gümnaasiumihariduse andmisel saaks
teha paremat koostööd kui seni,
nii valikainete kui ka taristu osas.
Ma arvan, et sellest otsusest tuleb
üks hea asi, mis annab Järvamaa
õpilastele paremad õppimisvõimalused ja perspektiivi,” kõneles
haridus- ja teadusminister Jürgen
Ligi.
“Leping puudutab kogu meie
haridussüsteemi, nii kutsehariduskeskust, riigigümnaasiumi
kui ka praegust Paide Ühisgümnaasiumi hoonet. Kümne Järvamaa omavalitsusega käivad meil
ühinemisläbirääkimised. Varasemalt on üheks murekohaks olnud haridussüsteem. 2018. aastal avame siin riigigümnaasiumi
ning selles valguses saavad kõik
omavalitsused oma haridusvald-

konda puudutavaid otsuseid teha,” kõneles Paide linnavolikogu
esimees Peeter Saldre.
Kokkuleppe allkirjastamisega avaneb Paide linnal võimalus
taotleda põhikoolivõrgu vajaliku
taristu kordategemiseks toetust
Euroopa Liidu fondidest.
Maakondlikud riigigümnaasiumid tegutsevad juba Viljandis,
Haapsalus ja Jõgeval. Septembris alustavad riigigümnaasiumid

Tartus, Võrus, Pärnus ja Jõhvis.
Ettevalmistused
riigigümnaasiumide avamiseks 2016. aastal
käivad Kärdlas, Valgas ja Põlvas.
Lisaks on sõlmitud kokkulepped
lähitulevikus riigigümnaasiumide loomiseks Viimsi, Rapla ja
Kohtla-Järvega. Eesti koolivõrgu
korrastamisse panustatakse lähiaastatel riigieelarveliste ja Euroopa Liidu vahendite toel 240 miljonit eurot. Foto: Maarit Nõmm

Kui terve on Paide linna elukeskkond?
Ülle Leesmaa
Abilinnapea

A

lates septembrist saavad lapsevanemad Paide linnavalitsusele esitada taotlusi esimest korda kooli mineva lapse
„ranitsatoetuse“ saamiseks.
Toetus määratakse ja makstakse lapse vanemale, eestkostjaks või hooldajale, kui taotleja ja laps
on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna
elanikud ning laps on asunud õppima Paide linna üldhariduskooli esimesse klassi.
Toetuse suuruseks on 100 eurot ning toetuse
saamiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Aiavilja 13.
Avalduse vorm on kättesaadav nii linna veebilehel kui ka kohapeal.

alustada kõigega otsast peale. On
olnud ilus suvi, vihmane juulikuu enam eriti ei meenugi. Paide linnavalitsus pole elutempol
suvel langeda lasknud. Alles hiljuti võõrustasime tuhandeid Arvamusfestivali külastajaid ning
näitasime oma linna parimast
küljest. Aitäh kõigile teile, kes te
sellele kaasa aitasite ning ka teile, kes te seda külastasite! Nagu
Maiko Kesküla ütles, oleme me
kõik selle sündmuse käigus veidi paremaks inimeseks saanud.
Meie inimestes on kõvasti potentsiaali, et järgmisel aastal veel
parem festival teha.
Suvel said korda mitmed kõnniteelõigud Keskväljaku ümber
ja sees, samuti Suur-Aia ning
Mündi ja Pikal tänaval. Just avas
Kultuurikeskus oma renoveeri-

nr. 8 (223) 4. september 2015

PAIDE EESTIMAA SÜDA

T

ervis on inimese elukvaliteedi üks alustalasid.
Inimeste kollektiivne tervis
määrab selle, kui terve on
linn ning veelgi edasi vaadates, kui terve on riik.
Paide linnal on valminud terviseprofiil, mis kujutab endast
ülevaadet linnaelanike tervisest
ja tervisemõjuritest ning analüüsib nende tegurite muutusi
ja suundumusi ajas, ühtlasi võrreldes seda kogu Eesti näitajatega. Terviseprofiil näitab, mis on

meil hästi ning mis vajab parandamist.
Rääkides probleemvaldkondadest, siis see, et meie rahvastik
väheneb ja vananeb, pole uudis.
Küll tuleb uuringutest välja, et
meie elanikkonnast 19,8 % on
vanemad kui 65 aastased – viimase viie aasta jooksul on pensioniealiste osakaal elanikkonnast kasvanud 3,38 % võrra.
Selgub ka, et abordimäär on
siin väga kõrge ning 12,1 % maakonna sünnitajatest suitsetab raseduse ajal. Lugedes neid numbreid mustvalgelt paberilt, paneb
see sügavalt järele mõtlema.
Sotsiaalse sidususe alateemas
on Paide probleemideks kõrge
ülalpeetavate määr (suurem Eesti
keskmisest), siin puudub puuetega lastele hoiuteenus ning vähe on naabrivalvepiirkondi. Mis
puudutab hoiuteenust, siis selles
osas teeme koostöös riigiga edu-

samme ning loodame peagi selle
mure lahendada.
Rääkides sportimisest, siis on
näiteks välja toodud halb ühendus kergliiklusteede vahel, PaideSillaotsa kergliiklustee kehv olukord ning puudust tuntakse ka
tenniseväljakust.
Muret teeb ka see, et ülekaaluliste ja rasvunute osakaal Järvamaal on 61 % ning näiteks fakt,
et Paide linnas ei söönud 2011.
aastal köögivilju 55% uuringus
vastajatest.
Sama palju kui meil on muresid, on õnneks ka rõõme. Positiivsetest trendidest tasub ära
märkida selle, et noorte süütegude arv on vähenenud ning Paide
linna lastele on tagatud ohutu
elu- ja õpikeskkond. Paide Ühisgümnaasium on liitunud tervist
edendavate koolide võrgustikuga
ja PAIde Lasteaed tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga.

Kliendirahulolu-uuringust selgub, et 94% Paide linna spordirajatiste kasutajatest on sportimispaikadega ja rajatistega rahul.
„Paikkonna tervisemõjurite uuringust“ selgub, et Paide linna
elanikud on võrreldes kogu Eesti
elanikega füüsiliselt aktiivsemad.
Seda näitab ka E-Piim Spordihalli külastajate arvu kasv.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti raames saab linn
korralikult valgustatud, mis aitab
kaasa turvalisuse loomisele.
Paide linna terviseprofiilist selgub veel hulga muid andmeid,
mida siinkohal ei jõua lahti kirjutada. Kõigil on sellega võimalus tutvuda Paide linna kodulehel. Oleme linnavalitsuses
avatud ka ettepanekuteks, kel on
soovi terviseprofiili täiendada,
võtke ühendust!
Elagem tervislikult ning toredat kooliaasta algust kõigile!
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Paide linn saab sünnipäevaks turu
24.

augustil algasid Paide Selveri esisel
platsil
ettevalmistustööd
turu ehitamiseks. Kokku
peaks septembri keskpaigaks platsil asuma kuus
turukioskit, neist kaks suuremat, kuhu mõlemasse
mahub kolm müüjat, ning
neli väiksemat, mis mõeldud ühele kauplejale.
“Kui kahe suurema kioski
kauplejad võivad vahetuda nii, na-

gu neile sobib, siis nelja kioskisse
tulevad püsimüüjad, vastavalt siis
liha-, kala- ja kaks talutoodangu
müüjat,” rääkis turuprojekti eestvedaja AS Paide Haldus juhatuse
liige Janno Lehemets. “Selle turu
lisaväärtus on see, et saame pakkuda väljundit Järvamaa talutoodangule.”
Turu ehitamise eelarve koos
projekteerimisega on 59 500
eurot. Esialgsete plaanide kohaselt peaksid kioskid paigale saa-

Tulevased turukioskid on pruuni värvi, pildil on need hetkel
veel ilma välisvoodrita.
ma 15. septembriks, pärast mida saavad müüjad koheselt uutes
majakestes kauplema hakata.
“Avamise tahame jätta linna sünnipäevaks, mis oleks just kui kingitus Paide linnale,” märkis Lehemets. “Meie soov on, et turg
hakkaks lahti olema regulaarselt,
näiteks esmaspäevast laupäevani
kella 9st 15ni. Inimestel on nii

Turvalist kooliaastat!
Priit Söörd
Paide
politseijaoskonna
Paide
piirkonnavanem

K

ätte on jõudnud septembrikuu, mis ühtlasi
tähistab ka uue kooliaasta
algust. Osa lastele on kooliminek esmakordne ja põnev ettevõtmine, mis ühel
hetkel muutub kuudepikkuseks rutiiniks, teistele juba
läbikäidud tee, mida tuleb
taas käima hakata.
Lapsevanematena hommikul
lapsi kodust kooli saates soovime,
et nad pärast kooli ja treeninguid
turvaliselt koju jõuaksid. Laps
usub ja loodab, et tema vanemad
on kõige targemad ning kuulab
ja käitub vastavalt nende öeldule.
Selles osas lapsevanematel palju
ära teha. Emana ja isana on meil
kohustus jagada lastele liikluskasvatust ja valmistada neid ette ohutuks liiklemiseks. Seoses sellega

tuletan meelde mõned põhitõed,
mida lastega jagada, et kõigil oleks
muretum ja kindlam tunne nende
liikumiste osas.
Iga liikleja peab olema liikluses
hoolikas ja ettevaatlik, nii jalgsi,
jalgrattaga kui ka autoroolis. Laste
peamine liikumine teedel ja tänavatel toimub enamasti jalgsi ja siis
tuleb liikuda ettenähtud teel või
teeosal. Asulas olemasoleval kõnniteel ning väljaspool asulat vasakpoolsel teepeenral. Sõidutee ületamine toimub alati ülekäigurajal,
kui see olemas on. Kindlasti tuleks
lastele meelde tuletada, et teed ja
tänavad ei ole kohad, kus mängida
ja mürada. See on ohtlik!
Osa lapsi liigub kodu ja kooli
vahel jalgratastega. Iseseisvalt tohib jalgrattaga sõiduteel sõita vähemalt 10-aastane laps, kellel on
vastav juhiluba. Jalgratturi juhiluba on kohustuslik 10-15-aastastele
lastele. Sõites teel jalgrattaga peab
alla 16-aastane jalgrattur kandma
kinnirihmatud jalgratturikiivrit.
Suurt segadust ja palju õnnetusi
on tekitanud juhtumid, kus autod
sõidavad otsa ülekäigurada jalg-

rattaga sõitvatele liiklejatele. Siinkohal tahan meelde tuletada, et
kui ülekäigurada ületatakse jalgsi
jalgratas kõrval, siis on autojuhil
kohustus anda teile teed. Kui aga
jalgrattur otsustab ületada ülekäigurada jalgrattaga sõites, siis on tema kohustus anda teed autodele ja
veenduda, et ta ei takista teeületusega sõidukijuhte.
Ohutul jalgrattal peab olema
töökorras pidur ja signaalkell, ees
valge, taga punane ning vähemalt
ühel ratta mõlemal küljel kollane
või valge helkur. Sõites jalgrattaga pimeda ajal või halva nähtavuse korral, peab põlema ees valge ja
taga punane tuli.
Sõidutades lapsi autos jälgime
järjekindlalt, et nad oleks sõidu
ajal nõuetekohaselt turvavööga
kinnitatud. Sama kehtib ka meie
endi kohta, sest oma käitumisega
anname neile eeskuju.
Helkuri, mis on kõige odavam
elukindlustus, kohustus tekib liiklejatel teedel ja tänavatel, nii linnas kui ka maanteel liikudes sellest
hetkest, kui väljas on halb nähtavus või pime aeg. Helkurit kan-

lihtsam lahtiolekuaegadega arvestada.”
Janno Lehemetsa selgitusel pole plaanis kauplejatele rendihindu
tõsta. “Meie eesmärk pole kasumit teenida, vaid see, et elu käiks
ning linlased saaksid soodsalt osta
värsket kaupa. Tahan loota, et saame kauni ja kaasaegse turuplatsi!”
Fotod: Maarit Nõmm

takse parempoolsel küljel umbes
põlve kõrgusel. Lastele riiete, jalatsite koolikottide vms ostmisel tuleb valida võimalusel neid tooteid,
millel helkurid on juba küljes.
Tihti on minu käest küsitud,
kui kaua võivad lapsed ilma vanemata õues olla. Kuna on käes
kooliaeg, siis 1. septembrist 31.
maini ei tohi alla 16-aastased viibida avalikes kohtades ilma täiskasvanud saatjata ajavahemikul
kella 23st kuni 06ni. Seega, 16- ja
17-aastased võivad vanemate loal
väljas olla nii kaua, kui soovivad.
Noorematel on soovitav vanematega kokku leppida täisealise saatja
isik ning vahetada omavahel kontaktandmeid.
Lõpetuseks tahan öelda, et lapsed on meie kodu peegel ja tulevik. Kasvatades lapsi hoolivalt,
olles neile eeskujuks liiklusalases
käitumises nii, nagu peab ja normid ette näevad, siis täna ning
tulevikus juhtub liikluses vähem
õnnetusi, mis tekitavad muret ja
viha kaasliiklejate poolt põhjustatu suhtes.
Turvalist liiklemist kõigile!

Paide ettevõtjad külastasid koos
sõpruslinna Havířovit
A

ugusti lõpus külastasid
Paide ja Järvamaa ettevõtjad eesotsas linnapea Siret Pihelgasega Paide Tšehhi sõpruslinna Havířovit.
Pizzakioski juhi ning reisi eestvedaja Kurre Ehrnsteni sõnul oli
visiit väga meeldiv ning vastuvõtt
soe. “Tutvusime Havířovi infrastruktuuri ning sealse eluga. Üks
asi, mida meie
sõpruslinnast õppida võiksime,
on sealne linnakujundus ning haljastus - igal pool kasvasid noored
ilusad puud ning õitsesid lilled,”
kõneles Ehrnsten.

“Oleme väga tänulikud, et
meiega oli kaasas ka linna esindaja. See muudab visiidi ametlikuks
ning avab palju uksi, mis muidu
jääksid ehk suletuks. Usun, et ka
linnapeale oli reisist kasu, saime
omavahel lähemalt tuttavamaks
ning hea kontakti,” lisas ta.
Ehrnsten loodab, et ettevõtjate
sõidud sõpruslinnadesse jätkuvad.
“Eelmisel aastal käisime Annaberg-Buchholzis Saksamaal, kus
oli samuti väga tore. Järgmisel aastal võtame nõuks, kui kõik hästi
läheb, sõita Taani sõpruslinna Fredensborgi.” Foto: erakogu
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Kolme ja enamalapseliste
perede laste huvihariduse
toetamine
A

lgamas on uus õppeaasta ja linnavalitsus tuletab kolme ja enamalapselistele peredele meelde, et võimalus on taotleda huvihariduse toetust.
Taotlemise tingimused:
• peres kasvab kolm või enam kuni 19-aastast last
• huvikoolis huviharidust omandava lapse ja tema vähemalt ühe vanema või muu seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Paide linn;
• huviharidust omandav laps õpib Paide linna üldhariduskoolis, Järvamaa Kutsehariduskeskuses või on oma tervisliku seisundi tõttu sunnitud omandama üldharidust väljaspool Paide linna;
• lapse vanemal või muul seaduslikul esindajal ei tohi olla
täitmata kohustusi Paide linna ees;
• Huviringis osalemise tasu makstakse ka lapse eest, kes
omandab huviharidust mõne teise omavalitsuse territooriumil asuvas huvikoolis tingimusel, et Paides vastava huviala õppimise võimalused puuduvad. Toetust makstakse
kolme või enamalapselise pere ühe lapse eest maksimaalselt 20 eurot kalendrikuus perioodil 01. septembrist kuni
31. maini.
Toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või muu seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse, mille leiab linna
veebilehelt. Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt toetust
taotletava kalendrikuu 15. kuupäevaks linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikule Edith Tänavotsale edith.tanavots@paide.ee või tuua linnavalitsusse Pärnu 3.
Kui toetuse taotlus esitatakse pärast 15. kuupäeva, hakatakse toetust arvestama järgmise kuu esimesest kuupäevast.
Tagasiulatuvalt toetusi ei maksta. Linnavalitsusel on õigus
kontrollida lapse osalemist huvikoolides. Huvikoolist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest hiljemalt
5 tööpäeva jooksul informeerima linnavalitsust.

Eakate päevakeskuse uus
hooaeg
Paide eakate päevakeskus tervitas ootamatult

saabunud suve jalgrattamatkaga Kirnasse, kus
veedeti aega piknikuga iidses mõisapargis, nauditi sealset erilist atmosfääri, põlispuid ja lilleilu.
Ilusate ilmade püsides jätkame üritusi väljas. 10. septembril algusega kell 10.00 on liikumistunnid õues: kepikõnd, võimlemine, tantsimine; 18. septembril taas
jalgrattamatk, seekord Väätsale, jalgrattamuuseumi. Traditsiooniline huumoripäev, mille korraldas klubi „Vokiratas“
Aravetel 08. augustil, oli jällegi tore üritus, kus osales ka
meie võimlemisrühm „Igavene ring“. Võimlemisega alustame 03. septembril, ikka teisipäeviti ja neljapäeviti: kell
10.00 põhivõimlemine ja 11.00 toolivõimlemine, juhendaja Maimu Lomp. Käsitööringil on järgmised plaanid:
04. septembril kell 10.00 magnetite valmistamine; 09. ja
16. septembril kell 10.00 kalosside kaunistamine-maalimine, juhendab Evelin Kori, eelregistreerimisega. Esimene
kokandusring augustis õnnestus! Valmistati imehea kabatšokiroog, kamavaht ja toormahl erinevate marjade ja puuviljadega. Järgmised kokandusringid toimuvad 11. ja 25.
septembril, kell 12.30. Seltskonnalauluring alustab 14.
septembril kell 12.00 vanavanemate päeva tähistamisega,
järgmine kord saadakse kokku 28. septembril kell 12.00,
juhendaja Sirje Unga. Õmblusring alustab 30. septembril
kell 10.00, juhendab Juta Marus, eelregistreerimisega.
21. septembril on meil „Ilupäev“ – võimalus lasta värvida ripsmed ja kulmud, eelregistreerimisega. 25. septembril kell 11.00 Vähiliidu loeng „Energiaravi – tervenemine
koputamise abil“. Rohkem ja täpsemat infot septembrikuu
tegemiste kohta saate: www.pstk.ee, telefonil 53404750 või
külastades päevakeskust, Lai tn. 33.
Olete oodatud!
Maimu Lomp
tegevusjuhendaja

Paide Linnaleht
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Ilmub Paide vapiga postmark
AS-il

Eesti Post ilmub 10.
septembril Paide linna vapiga
postmark.
Linnavappe kujutavate postmarkide seeria sai alguse 2013. aastal
ning ilmumisjärjekorra selgitas loosimine. Esimesel loosimisel IX linnade ja valdade päevadel loositi välja viis esimest linna ning esimesena
ilmus 28. märtsil 2013 Sindi linna vapi kujutisega postmark.
Veel on ilmunud Mõisaküla, Võru, Saue ning viimasena Elva. Järge ootavad Keila ja Tallinn. Sarja on kujundanud kunstnik
Indrek Ilves, kõik margid on siseriikliku kuni 50 g lihtkirja tariifiga. Paide margi tiraaž on 750 000 eksemplari ja tariif 0,55 €.

Paidelased andsid Stockholmis
vägeva etenduse
Paide delegatsioon

külastas augusti lõpul Stockholmi Eesti Maja, et tutvustada linna ja Järvamaad
ning anda kontsert.
Esinesid Paide Ühisgümnaasiumi segaansambel (Maret Martjak, Hele-Riin Raba, Maiken Merisalu, Sigrit Lausvee, Helena
Mägi, Kristo Klaus ja Markko Sunni) Anne Rikbergi juhendamisel, rahvatantsurühm “Seltskond vilistlased” (Kätlin Pajula, Liis
Metsatalu, Berit Rohtjärv, Kermo Pajula, Rainis Provornikov,
Taavi Suurkivi, Olev Rei) ning noored muusikud Kristo Klaus ja
Kaur Pennert. Fotonäituse oma kolme aasta parimatest töödest
“Kirjud hetked” avas Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh, Ajakeskust Wittenstein tutvustas Sander Tammist, käsitööd tutvustasid Elle Näppo ja Malle Kera. Järvamaa esindas maavanem Alo
Aasma. Delgatsiooni juhi Edith Tänavotsa sõnul jäid vastuvõtjad
Paide etteastega väga rahule. “Nad olid väga liigutatud ning nad
jäid väga rahule. Eriti hinge läksid neile meie tantsijad ja lauljad. Ka meie omalt poolt oleme Eesti Majale tänulikud vastuvõtu
eest, see oli tõeliselt tore kohtumine,” lisas Tänavots. Publiku seos
oli ka 92-aastane vanaproua Tõnisson, kes kuni 20. eluaastani
elas Paides, kuni sõja eest Rootsi põgenes. “Paidest ja Posti tänava
koolimajast on mul ilusad mälestused,” sõnas ta.
Kõige suurema aplausi teenis ära tants “Tuljak”, millega Paide
programm ka lõppes.

Arvo Pärt 80
S
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Pärdi päevad Paides 06.09-12.09.2015

Muusikaaed

el sügisel peab
helilooja
Arvo Pärt oma 80.
sünnipäeva. Pärdi sünnilinn Paide
tähistab maailmakuulsa helilooja
ning linna aukodaniku sünnipäeva nädalajagu üritustega, kuhu mahub nii näituseid,
kontserte, filme, loenguid kui ka
tantsuetendusi.
Paide linnal on Pärdile mõldes plaanis
rajada heliloojale pühendatud muusikaaed
ning seda mehe sünnikodu lähistele Kitsa
tänava ääres asuvale rohealale (pildil). Seal
asub ka õunapuu, mis mälestuste põhjal
kasvas seal juba siis, kui väike Arvo koduaias ringi jooksis.
Muusikaaia planeerimine hetkel käib
ning 11. septembril, Arvo Pärdi sünnipäeval, on kavas seda lähemalt seal tutvustada. Muusikaaeda hakkab ilmestama
nii praegu helilooja sünnikodu tähistav
skulptuur “Paesümfoonia” kui ka uus
paeskulptuur. Mõlema autoriks on skulptor Riho Kuld.
Muusikaia kujunduse teevad AS Kobras maastikuarhitektid Teele Nigola ja
Kristofer Soop.
“Meie mõte on lähtuda pargi rajamisel

Kava

06.09 13:00 Pärdi päevade fotonäituse „ Ma
kuulen Arvo Pärdi muusikat!“ avamine
Paide Kultuurikeskuse fuajee ja jalutuskoridor
Kümmekond fotograafi üle Eesti annavad fotodel edasi oma nägemusi Arvo Pärdi muusikast.
14:00 Raadioööülikooli avalik salvestus
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum
koostöös Vikerraadio ja Paide Kultuurikeskusega
kutsuvad Arvo Pärdi juubelipäevade raames kultuurikeskuse kammersaali osa saama raadioööülikooli loengust „Harmoonia tund“. Lektoriks
on poetess Doris Kareva.
16:00 Film „Arvo Pärt – isegi kui ma kõik kaotan”(90 min, Eesti 2015), suur saal
„Isegi kui ma kõik kaotan…,“ on Arvo Pärt oma
töövihikusse kirjutanud. Meie õnneks on Arvo
Pärt palju aastaid päevikut pidanud, mida ta ise
töövihikuteks nimetab. Nendesse töövihikutesse on ta kõrvuti tööga muusikaliste tekstide kallal kümnete aastate vältel üles kirjutanud oma
mõtisklusi, kurvastusi, rõõme, leide, avastusi,
muresid, üleelamisi – kõike seda, mida võib nimetada kunstniku siseeluks.
Meie filmis tõlgitseb Arvo Pärt neid vihikumärkmeid koos Immo Mihkelsoniga. See on kütkestav ja huvitav tegevus. Igast märkmest saab
ajend mõtisklusteks, meenutusteks, avastusteks.
Näeme inimest, kes oma teed otsib. Ja me mõistame, et see tee on ahtake.
Filmis on kasutatud palju niinimetatud koduvideoid. Arvo Pärt on heasüdamlik ja töökas, heatujuline ja hooliv inimene, helilooja, abikaasa,
isa, vanaisa.
Filmis kõlab suurel hulgal Arvo Pärdi muusikat:
„Te Deum”, „Virgencita”, „Lamentate”, „Salve Regina”, „Ukuaru valss”, „Kanon pokajanen”, „Festina
lente”, „Fratres”, „Von Angesicht zu Angesicht”,
„Silouan’s Song”, „Memme musi” ja „Littlemore
Tractus”.
Filmi esilinastus 25.08.15 kinos Sõprus. Režissöör Dorian Supin. Pilet 3€
07.09 19:00 Film “Klubi” (El Club, 1h 38 min,Tšiili,
2015) koostöös Arvo Pärdi Keskusega, suur saal.
Filmile eelneb sissejuhatus.
Režissöör Pablo Larrain, osatäitjad: Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo Castro
Tänavusel Berliini filmifestivalil parima režissööri Hõbekaruga pärjatud Pablo Larraini on kummastava atmosfääri tekitamise maailmameister.
Põneviku peategelased on maapakku saadetud
lapsepilastjatest preestrid, kelle salajane pensionäride klubi ja tasane eksistents lüüakse uppi
uue klubiliikme saabumisega.
Larraini katoliku kiriku kuritegusid paljastav
“Klubi” on jahmatavalt rabav, teravalt okkaline
ja psühholoogiliselt keeruline mõistujutt. See on
intensiivne kogemus, mis tekitab suure ebamugavustunde, aga samas naelutab vaataja pilgu
ekraanile. Originaalne lugu ja briljantsed näitlejatööd võrratus ja karjuvalt olulises filmis, mille
kandva õhkkonna loomisel on äärmiselt mõjuvalt kasutatud Arvo Pärdi muusikat. Pilet 3 €
09.09 19:00 Pärdile pühendatud kontsert “Eesti
hällilaul”, Paide Püha Risti kirikus

Pildil: Muusikaaiast saab tulevikus kaunis koht kontsertide korraldamiseks.
Arvo Pärdi loomingust.
Kuna helilooja loomingu üks märksõnu on
ühe noodi liin, siis on
mõte kasutada kujunduses puhast joont ning
mitte tohutuid elemente”, kirjeldas Soop. “Nii
praegu seal paiknev
skulptuur “Paesümfoonia” kui ka tulevane uus
taies moodustavad kokku kena ansambli.”
Algselt oli uus skulptuur plaanis avada Pärdi Pildil: Riho Kuld abikaasaga käis kevadel muusikaia
sünnipäeval. Nüüd, kui platsi üle vaatamas.
skultpuurimõttest
on
välja kasvanud terve muusikaaia rajamise tulevane asukoht selgub eskiisprojekti valmõte, lükkub see edasi, kuna skulptuuri mides. Fotod: Maarit Nõmm
Esinevad: kammerkoor Solare ja kooristuudio
So-La-Re, Rakverest, Türi Kammerkoori vilistlaskoor, Türi Muusikakooli keelpillikvartett ja Järvamaa Tütarlastekoor. Kontserdi kunstiline juht Elo
Üleoja. Dirigendid: Elo Üleoja, Anne Toomistu,
Kuldar Schüts ja Tiiu Schüts. Tasuta!
10.09 19:00 tantsuetendus “Ikoonid/Pärt”, kammersaal
lavastaja-koreograaf: Dmitri Harchenko, klaveril:
Auli Lonks, valgus: Triin Hook
tantsivad: Endro Roosimäe, Dmitri Harchenko
Kavas Arvo Pärdi klaveriteosed „Aliinale“, sonatiin nr 1, „Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul“, „Ukuaru valss“, „Für Anna Maria“, „Diagrammid“, sonatiin nr 2, partiita. Pilet 5 €
11.09 17.00 Arvo Pärdile pühendatud muusikaaia tutvustus, Kitsas tänav
18.00 Arvo Pärdi sünnipäevakontsert „Albumid:
Tabula Rasa“, Paide Püha Risti Kirikus
Esitab Tallinna Kammerorkester, Harry Traksmann (viiul), Robert Traksmann (viiul).
Kavas: Fratres, Cantus Benjamin Britteni mälestuseks, Tabula rasa
Nargenfestival tähistab Arvo Pärdi sünnipäeva
helilooja sünnilinnas Paides teostega plaadifirma ECM esimeselt Arvo Pärdi autoriplaadilt „Tabula Rasa“ (1984), mis pani aluse uuele lääne
klassikalisele muusikale keskenduvale sarjale
„ECM New Series“. Plaadi ja seejärel kogu sarja
idee sai alguse produtsent Manfred Eicheri juhuslikust, kuid talle väga sügava mulje jätnud
esmakohtumisest plaadi nimiteosega autoraadio vahendusel. Esikalbumist alates on Eicheri juhitav plaadifirma andnud selles sarjas välja
kõik Pärdi olulisemate teoste esmasalvestused
ning juba enam kui 30 aasta jooksul ilmunud
plaadid on leidnud tunnustust ja hulgaliselt
kuulajaid üle terve maailma. „Tabula Rasa“ on
aga jäänud teiste seas üheks enam nõutud salvestiseks. Märkimaks helilooja 75. sünnipäeva
ilmus septembris 2010 salvestise eriväljaanne
mahuka raamatu kujul, mis sisaldas muuhulgas
ka teoste „Tabula rasa“ ja „Cantuse“ käsikirja koopiat. Klassikaraadio korraldatud Eesti kõigi aegade parima klassikaplaadi valimisel andsid nii
asjaarmastajad kui ka eksperdid „Tabula Rasale“
enim hääli.
Kontserti toetab Paide linn ning kontsert on tasuta!
12.09 17:00 Film “Navigaator Pirx” (94 min, Eesti
1978), suur saal
Ulme- ja põnevusfilm on sissejuhatuseks järgnevale kontserdile “Navigaator Pirxi tagasitulek”.
Filmi režissöör Marek Piestrak lõpetas 1974. aastal kuulsa Lodzi filmikooli.
Tehisinimese arendamine on jõudnud faasi,
kus neid võiks toota massiliselt. Enne aga tuleb
katseliselt tõestada, et need on eelistatavamad
kui inimene, sest nad on vabad inimlikest nõrkustest. Selleks tuleb navigaator Pirxil sooritada kosmoselend meeskonnaga, kelle hulgas on
roboteid, ja hinnata erapooletult kõigi võimeid.
Kuid lennul selgub, et isegi robot ei soovi olla
masstoode, ja et hetkel, kus täiuslik tehisinimene astub oma looja vastu, pole inimesel loota
muule kui oma südametunnistusele.

Filmis jõuame tõdemuseni, et teaduslik-tehniline revolutsioon ei ole võimeline välja vahetama
inimese hingelisi väärtusi ega tema südametunnistust.
Helilooja Arvo Pärt, kunstnik Jerzy Sniezawski,
operaator Janusz Pawlowski. Pilet 3€
19:00 kontsert “Navigaator Pirxi tagasitulek”,
suur saal
Kontsert on loogiline jätk 2011. aastal ilmunud
kogumikplaadile “Külmkõlad - 9 heliloomingulist pühendumust helilooja Arvo Pärdile” ja kus
Paide linnaga seotud noorema generatsiooni
muusikud andsid omapoolse hingamise tema
loomingule.
Sel korral esitletava kontserdi muusikaline visioon toetub aga 1979. aastal loodud ulmefilmile “Navigaator Pirx”, mille muusika on kirjutatud
tol ajal hoopis eksperimentaalsema muusikaga
toimetava noore helilooja Arvo Pärdi poolt.
Kogu kontserdi vältel astuvad üles kolm muusikalist projekti, kes kõik toetuvad juba eelpool
mainitud filmimuusika mõjudele ja mida siis iga
esineja vastavalt oma tunnetusele ning meeleoludele toetudes vaba improvisatsiooniga rikastab.
Pooleteise tunni jooksul astuvad lavale ühisprojektina kitarrist / helilooja Robert Jürjendal, ambient-muusik Kaido Kirikmäe ning Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia 11. lennu näitlejatudeng Jaune Kimmel.
Samuti annavad oma visiooni “Navigaator Pirxi”
soundtrackile kohalik hard-rocki au ja uhkus ansambel Nevesis ning funki-elektroonika kooslus
Kali Briis Band.
Kontserdi visuaalse poole eest hoolitsevad liikuvate piltide võlurid Tartust - Spectromatic Visuals, kelle maagilise valgusmängu abil luuakse
lavale ulmelises kosmoselaevas valitsev atmosfäär.
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uba kolmandat
korda
toimunud Arvamusfestival tõi kahe
päeva jooksul
Paidesse kokku üle 10 000
inimese. Ühiskonnaülene
ja isetekkeline programm pakkus teemasid seinastseina ja üllatas rekordarvu, 224 erineva
ning inspireeriva aruteluga.
„On südamest hea meel, et iga aruteluteema
juurde jagus piisav hulk huvilisi. Kõige suurema
osalejatega arutelud olid Õpiorus, Linnateatri
alal, Ekspress Meedia alal, Rahva Raamatu aias ja
Eesti Telekomi VUNK innovatsioonialal,” sõnas
festivali teemaprogrammi juht Maiu Uus. „Samu-

Paide Linnaleht

ti teeb rõõmu, et lisaks paneeldiskussioonile oli
kasutusel niivõrd palju erinevaid formaate: väitlused, simulatsioonid, õpitoad, maailmakohvikuid
ja osalusteater.”
Võrreldes eelmise aastaga kasvas festival tuntavalt. Festivaliala laienes Paide Keskväljakule ja osale
Tallinna tänavast, kus liiklus oli festivali ajal suletud. Lisaks põnevatele ja inspireerivatele aruteludele pakkus Arvamusfestival ägedat kultuuriprogrammi. Festivali viimane arutelu oli traditsiooniliselt
parlamendierakondade juhtide vestlusring, sellele
järgnes noorte koomikute etendus Fopaa!. Festivali järel kogunesid osalejad linna keskväljakule, kus
NO99 teatri populaarne Tantsulaagri pidu pakkus
rokkimisvõimalust varaste hommikutundideni.
Arvamusfestivali õnnestumisele aitas kaasa seniste korraldusaastate suurim tiim – aasta jooksul
panustas festivali sündi 300 vabatahtlikku, enam
kui sada organisatsiooni tegid aga head koostööd,
et tuua osalejateni 224 arutelu. „Arvamusfestival

on tõeliselt unikaalne koostööharjutus. Mitmel
pool ühendasid jõud riigiasutused, vabaühendused ja ettevõtted. On tõsiselt hea meel, et osales
nii palju organisatsioone, see näitab, et ideede ja
inimeste kohtumispaik läheb inimestele korda ja
toob meid kokku,” sõnas Uus. „Loodan, et sisse
harjutatud koostöö on inspireerinud ja hea koostöö jätkub ka järgmisel aastal peale festivali.”
Lisaks vabatahtlikele, tiimijuhtidele ja organisatsioonidele aitasid festivali sünnile kaasa Paide linna ja Järvamaa omavalitsused ning inimesed ja ettevõtted. Festivali teine suurim toetaja on
Avatud Eesti Fond. Oma õla panid festivalile alla
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, head inimesed
Hooandjas ning mitmed ettevõtted nagu Eesti
Energia, Nortal, Swedbank ja paljud teised.
Aitäh kõigile osalejatele, kohtumiseni 2016.
aasta augusti kolmandal nädalal Paides!
#Arvamusfestival.ee

Valik meeleolukaid pilte festivalilt:
Fotod: arvamusfestival.ee
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Kas Paidele
oma linnateater?
A

rvamusfestivalil arutati Wabalinna majas ka selle üle,
kas ja millist teatrit vajaks Paide linn. Juba enne arutelu toimumist kirgi üles kütnud teema
lahenes vestlusringis ootamatult
positiivselt - Paidele oma kutseline teater? Milles küsimus!
Kolm pead - RO Estonia direktor Aivar Mäe, Paide linnapea Siret Pihelgas
ja Paide Kultuurikeskuse direktor Ülle
Müller olid teatrihuvilistele üles visanud mõtte - kas Paidele oma linnateater?...Et, mis mõttes?! küsivad selle peale kindlasti paljud.
“Seda on Paides ajada proovitud juba aastakümneid ning mitmeid kordi ja
sinna see jäänud ongi,” lajatas Paide linna üks kultuurisammastest Jaak Salmar
alustuseks.
Kultuuriajakirja Sirp peatoimetaja
Ott Karulin tõstatas küsimused, miks
seda teatrit vaja on ning kui suur mõte
on püsitrupil ning kas poleks otstarbekam siiski projektiteatri variant.
Küsimusi sadas teisigi - kust tuleb
publik? Miks peaks noor näitleja Paidesse tööle tulla tahtma?
Aivar Mäe selgitas selle pealtnäha
hullumeelse mõtte tagamaid. “Mis Paidest tulevikus saab? Kas tahame, et ta
hääbuks mõttetuks aleviks? Ei! Paide
teema on professionaalne kultuur. See
on selle linna eksistentsiaalne küsimus.
Kultuur on Paide päästerõngas,” ütles
Mäe. “Paidesse on vaja just trupipõhist
teatrit,” lisas ta ning jätkas imestunud
kuulajaskonnale silma vaadates: “Samas, me pole rumalad, et arvame, et
kultuuriminister tuleb meile selleks raha pakkuma. Ei tule. Küll, raha taha asi
seisma ei jääks.”
Mäe tulistab edasi: “Paide linnal on
vabu kinnistuid, meil on hea koostöö
siinsete ettevõtetega. Me saaksime pakkuda elamist, hoonet Paide Kultuurikeskuse näol, ka stuudiot. Muidugi
on teatrit Paidesse vaja!” Mäe jutlustas
veelgi: “Paidest on vaja teha riigi viies
tõmbekeskus! Kas teate kui palju on
käinud Paides seni teatrietendustel inimesi?” küsib ta teistelt. 70 000. Seitse noort näitlejat, kellel on ideid, on
uskumatu jõud, on Estonia direktor
veendunud.
Paidesse kutselise teatri idee seisnebki selles, et tuua siia seltskond noori algajaid näitlejaid (nt äsja lavakooli lõpetanud), kellele luua Paides tingimused
ning kes tahaksid siit oma ideede ja
mõtetega näitlejateed alustada. Mõtet
oma teatrist hakati Paide Kultuurikeskuse nõukogus veeretama juba eelmisel
aastal.
“Paide linna teater oleks koht, kust
alustada ning kus noortel oleks võimalus särada,” nentis linnapea Pihelgas. “Paides on lihtsam konkurentsi
mõttes ellu jääda kui näiteks Tartus,
kus on juba mitmeid teatreid,” täiendas Mäe. “Need näitlejad peaksid ka
elama Paides ja miks mitte siin oma
pered looma. Mina usun tänapäeva
noortesse,” lisas ta aivarmäelikult lõpetuseks.
Kuna teatri loomise mõte Paidesse
saab ringisolijatele üha reaalsemaks, siis
sai arutelu lõppedes välja pakutud ka
aasta, millal uus teater alustada võiks 2018, mil Eesti saab 100-aastaseks.
Maarit Nõmm
Arvamusfestivali vabatahtlik
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Paide Gümnaasiumi 1. ja 10. klassi minejad 2015/2016
Paide Huvikeskuse ringid
hooajal 2015/2016
Käsitöö täiskasvanutele E: 18.00 19.30
Käsitöö tüdrukutele E: 16.00 - 17.30
Käsitöö tüdrukutele T: 16.00 - 17.30
Keraamika E: 12.00 - 13.30
Tarbekunst N: 18.00 - 20.15
Keraamika T: 17.30 - 19.45
Kunstistuudio K: 17.30 - 19.45
Fotograafia info tulekul
Arvutikunst N: 17.30 - 19.00
Kunstiring poistele 1.-4.kl K: 16.00
- 17.30
Kunstiring mudilastele al. 5.a iga
kuu 2. ja 4. laupäev
NB! toimumisajad võivad muutuda,
jälgi reklaami!

Klassijuhatajad Tiina Mäeots (1.A), Krista Rikk (1.B)
ja Õie Vilman (väikeklass)
1. Alla, Jasper
2. Eiche, Hugo
3. Elvelt, Anete
4. Hein, Mariken
5. Härm, Karl Evart
6. Jaas, Mirtel
7. Jefimov, Alen
8. Jeremtšuk, Alina
9. Juhanson, Laura
10. Kaldam, Marta
11. Kangur, Isabel
12. Kasela, Sandra
13. Kesküla, Emma
14. Kiristaja, Alari
15. Kivirand, Mirtel
16. Koel, Angela-Lisett

17. Koovit, Eliise
18. Kruusamägi, Rasmus
19. Kurisman, Raidu
20. Kõnno, Mart
21. Leppenit, Diandra
22. Liidaru, Andre
23. Liiva, Maikel
24. Maasik, Virko
25. Mandre, Hanna Marie
26. Martin, Elinor
27. Okas, Karola
28. Ortikova, Kris-Mario
29. Peet, Henri
30. Perm, Joosep
31. Prey, Johanna
32. Priks, Brigita
33. Raudsepp, Robin
34. Roosileht, Romet
35. Saar, Eliise
36. Savi, Karl Gustav

37. Seire, Rasmus
38. Seleznjov, Simo
39. Selter, Kristjan-Erik
40. Sild, Oliver
41. Sinha, Kateisha
42. Sõrmus, Birgit
43. Tapp, Jane-Ly
44. Tänavots, Stella
45. Urb, Ken
46. Veskimäe, Andry
47. Viiklaid, Merilin
48. Villonen, Catlin
49. Õun, Iti
50. Õun, Marek
10. klass
Klassijuhataja Ulvi Vaher
1. Aabla, Germo
2. Adrat, Melani

3. Alev, Gendra
4. Andresoo, Merit
5. Bollverk, Emily
6. Filippov, Liili
7. Hlevno, Georg
8. Jasson, Joe-Aron
9. Järve, Stiina
10. Kaljurand, David
Ocean
11. Kingisepp, Marti
12. Kuuba, Gert
13. Laanetu, Elina
14. Mear, Silver
15. Mets, Anna Maria
16. Muuk, Kaisa
17. Möll, Mikk Margus
18. Nadel, Anu
19. Niit, Kaisa Lota
20. Orr, Marsella
21. Paberit, Ege

22. Ploompuu, Karl-Sander
23. Pärl, Annaliisa
24. Raabe, Annemai
25. Rattur, Merrit
26. Reinpõld, Lauri
27. Renser, Magnus
28. Rihe, Sally
29. Savisaar, Sander
30. Saviste, Crislyn
31. Sild, Stina Eliza
32. Talimaa, Kelli
33. Tammiste, Martin
34. Tuherm, Ave Marie
35. Valdur, Laura-Liisa
36. Viirpuu, Mari
37. Voolaid, Geir Samuel

www.paidehuvikeskus.ee

Paide Ühisgümnaasiumi 1. ja 10. klassi minejad 2015/2016
Lahtiolekuajad:
E 11-19
T-R 11-18
L 11-15
Iga kuu viimasel reedel raamatukogu suletud sisetöödeks.
Näitused:
Arvo Pärt 80
Paide Vallitorn ja linnus 750
AB raamatutest ehk aabitsatest
* Koostöös Paide Ühisgümnaasiumiga toimub V vabariiklik laste
(3-6 kl) kodu-uurijate päev
* Septembri lõpus tunnustatakse
parimaid suvelugejaid. Peaauhinnaks on välja pannud kinopiletid Paide Kultuurikeskuse poolt
* 01.10 Ettelugemispäeva maakondlik eelvoor 4. klasside õpilastele. Võitja esindab Järva
maakonda vabariiklikul ettelugemispäeval Eesti Lastekirjanduse
Keskuses Tallinnas
* Järvamaa Keskraamatukogus on
võimalik ruume üürida konverentsideks, koolitusteks ja muudeks sündmusteks.
* Täpsem info Järvamaa Keskraamatukogu kodulehel raamat.paide.ee või Jane Kiristaja, 5591 5330.

Paide Püha Risti kiriku
sündmused

06.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
09.09 Pärdi päevad: Kontsert kell
19.00- kammerkoor Solare ja kooristuudio SO-LA-RE Rakverest ning
Järvamaa Tütarlastekoor
11.09 Pärdi päevad: Tabula Rasa- Arvo
Pärdi sünnipäevakontsert kell 18.00,
mängib Tallinna Kammerorkester
13.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
20.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00
22.09 Vastupanuvõitluse päeva
Jumalateenistus kell 15.00
Teenistuse viivad läbi koguduse
õpetaja Kari Tynkkynen ning EELK
peapiiskop Urmas Viilma, kes õnnistab kirikusse paigaldatava metsavendadele pühendatud mälestustahvli
27.09 Jumalateenistus armulauaga kell 10.00

Klassijuhatajad Maris
Kiuru (1.A) ja Krista Sukk
(1.B)
1. Aal, Karl-Tambet
2. Aasa, Aleksander Markus
3. Aasma, Sten Andreas
4. Beet, Andri
5. Evardi, Anette-Frida
6. Gareev, Even
7. Hallimäe, Hektor
8. Haug, Henri
9. Hints, Lisete
10. Ilves, Elisa
11. Ismael, Laura-Liisa
12. Jaanup, Karl
13. Jaskelainen, Vanessa
14. Kaas, Minna-Mai
15. Kivistik, Asko

16. Koit, Gregor
17. Kookmaa, Luukas
18. Kuutok, Isabel
19. Kuutok, Oliver
20. Kütt, Martin
21. Küün, Georg
22. Lepp, Berit
23. Liiv, Elina
24. Maldre, Villu
25. Metsallik, Briina
26. Nugis, Otto
27. Nurm, Taniel
28. Nurmik, Tomi
29. Ojaste, Kristiina
30. Paabo, Kaur
31. Pettai, Sebastian
32. Pihlakas, Leandra
33. Piirikuus, Diandra

34. Piirsalu, Getlin
35. Pilipenko, Laura
36. Päären, Helena
37. Raap, Elerin
38. Rannik, Rasmus
39. Saar, Kairit
40. Taada, Rasmus
41. Talvist, Erik
42. Tankler, Sheril
43. Tihvan, Alexandra
44. Tinno, Klaarika
45. Treial, Janete
46. Udu, Marta
47. Umal, Desiree
48. Valge, Kertu
49. Valting, Romet
50. Vau, Ats Erik
51. Veikolainen, Tristan

10. A klass
Klassijuhataja Kersti Kivisoo
1. Kraav, Hendrik
2. Kuuse, Helen
3. Mallas, Birgit
4. Martens, Tanel Iko
5. Mass, Kelly
6. Mülperk, Carol
7. Nilbe, Aveli
8. Nuut, Kärt
9. Perman, Katarina
10. Päädam, Rait
11. Ranne, Piret
12. Rauam, Angela
13. Saar, Siim
14. Sampka, Eeva
15. Sion, Saara

16. Stronfel, Danek
17. Taada, Agnes
18. Tamme, Ly-Marleen
19. Trumsi , Anna-Liisa
20. Tuisk, Johanna
21. Velsker, Kerttu
22. Vene, Sandra
23. Virkoja, Kristofer
Vene õppeosakond
1. C klass
Klassijuhataja Veera Vassiljeva
1. Korol, Emilia
2. Lihouzova, Polina
3. Smekalov, Mihail

Kreeka suvekool avardas maailmapilti
Siiri Sitska
Paide
Gümnaasiumi
klassiõpetaja

M

öödunud
õppeaastal korraldas haridusportaal MIKSIKE koostöös
portaaliga Open Discovery
Space (ODS) õpistsenaariumide võistluse Eesti õpetajatele.
22 õpistsenaariumi seas võit-

sid konkursi Paide Gümnaasiumi klassiõpetajad Ivi Kukk
ja Siiri Sitska.
Seejärel jätkus võistlus juba rahvusvahelisel tasandil, meie haridussüsteemi jaoks pisut harjumatul kujul Facebooki hääletusvooruna, aga
ka selles võistluses saavutati igati
tubli II koht. Kogu selle pingutuse eest olid Eesti õpetajad juulikuus
oodatud rahvusvahelisse suvekooli
Kreekasse Attika maakonda.
Suvekooli pääsemiseks tuli läbida
kõva konkurss. Grupis oli 36 õpetajat üheteistkümnelt maalt. Osalejad olid oma maa võistluse võitjad

või programmi Erasmus+ konkursi
võitjad.
Koolituspäevadel keskenduti esmalt ODS portaalile ja selle tundmaõppimisele. Praeguseks on portaaliga liitunud 3500 kooli ja umbes
9000 kogu Euroopast. Võimalusi
leida sealt erinevaid põnevaid projekte või õppematerjale on peaaegu
piiramatult. Samuti kavandati erinevate maade vahelist koostööd ja
rahvusvahelisi projekte. Põnevaks
kujunes ühe Kreeka erakooli külastus. Eriliseks tegi selle kooli oma
observatoorium, energia tootmine
päikesepaneelidega ja mitmekülgne

kunstikallak. Pingeliste õpipäevade järel sai igal õhtul nautida Kreeka sooja kliimat ja vaatamisväärsusi. Külastati Akropoli ja Poseidoni
templit, meeldejäävad olid õhtusöök elava muusikaga tavernis ja lõpuõhtu Kreeka rahvuslike tantsudelaulude saatel.
Kogu suvekool oli väga rikastav
kogemus, mis avardas maailmapilti,
andis palju uusi mõtteid, häid kontakte ja koostööpartnereid. Ja loomulikult hindamatu inglise keele
praktika. Motivatsioon uute õpistsenaariumide loomiseks on kindlalt
olemas. Foto: Ants Leppoja

Paide linna noortevolikogu on hoos
Riin Luks
Noortevolikogu liige

P

aide linna noortevolikogu
noored ei puhanud ka suvel, vaid proovisid ikka linnarahval meeles püsida.
Juuni alguses toimus nooreltnoorele e-teenuste koolitus, mille
raames õppisid Paide noored kasu-

tama näiteks eesti.ee lehte, digiallkirjastama ja palju muudki.
Augustis aga korraldasime ühe
mõnusa päeva, mis tõi meid linnarahvale lähemale, otse nende keskele. Näiteks said paljud linnaelanikud jäädvustada oma käejäljed, mis
kindlasti lähevad ka avalikult üles.
Hea meel on tõdeda, et linnarahvas
teadis noortevolikogu tegemistest,
tuldi ise juurde, arutati tegemiste
üle ning anti ka head nõu. Samuti ei
unustatud meid Arvamusfestivalil –
noortevolikogu liige Raido Türner
osales arutelu ringis „Kuidas parandada Järvamaa poliitilist kultuuri?“.

See on suurepärane, et meid on kaasatud ja meie arvamus on oluline.
Ka sügiseks on noortevolikogul
juba plaanid olemas. Alustuseks
saame kokku teiste aktiivsete Järvamaa noortega ning oleme toeks Türi
noortele, kes tahaksid sama tee ette
võtta, mis meie eelmise aasta märtsis – noortevolikogu loomine. Teeme
koostööd Järvamaa Noortekoguga
ning oleme väga rahul, et koostöö
sujub üle Järvamaa. Lõppema hakkab ka noortevolikogude arenguprogramm, mille üks tähtsündmus
on 13.septembril Tartus toimuv
Osaluskogude Visioon 2020. Meid

esindama lähevad Sander Paalpere ja
Sabine Krais, kes on aktiivselt kaasa
löönud noortevolikogude arendamise juures terve aasta vältel.
Tuletame ka kõikidele noortele
meelde, et 15. september on noorte omaalgatuslike projektide tähtaeg.
Ootame kõikide noorte projekte, kes
tahaksid Paide linna elus aktiivselt
osa võtta või korraldada midagi lahedat. Projekti vormi leiab aadressilt
paide.ee blankettide alt. Ärge kartke
meiega ühendust võtta, oleme alati
valmis kuulama ning nõu ja jõuga
aitama. Meile saab kirjutada aadressil noortevolikogu@post.paide.ee
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Paide Kultuurikeskuse kava
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 Svjata Vatra
10. juubelikontsert. Kümneaastane Svjata Vatra annab kümnendal kuul kümme
sünnipäevakontserti
Eesti
eri paigus. Selleks on vähemalt kümme põhjust! Piletid
10/12€
18.10 kell 16 Sergei Maasini
juubelituur. Pilet 5€
23.10 kell 19 Eesti Kontsert
- Hortus Musicus kontsert
“Come Againe, Sweet Love”
kammersaalis. Piletid 6/8€
Teatrietendused
31.08 kell 20 Mart Sander
mononäidend “Juhuslik ni-

metaja”. Piletid 10/12€
08.09 kell 19 Teater Vanemuine - “Hea põhjatuule
vastu”. Tundeküllane ja kirglik netiromanss. Osades Elina
Purde ja Andres Mähar. Piletid 14.40/18€
24.09 kell 19 Komöödiateater “Kurt, tumm ja pime
läksid kohtingule”. Eesti lavastuses mängivad oma elu
esimese teatrirolli Anu Saagim, Kristel Aaslaid ja Triin
Tulev. Kaasa teevad veel
Diana Klas, Tarvo Krall, Veljo Reinik ja Aleksander Ots.
Lavastas Rednar Annus ja
kujunduse tegi Riina Vanhanen. Piletid 12/14€
14.10 kell 14 ja kell 19 Rahvusooper Estonia “Mees
La Manchast”. Peaosades:
Renè Soom, Priit Volmer,
Ago Anderson, Tõnu Kark,
Kelli Uustani, Hanna-Liina
Võsa. Mitch Leigh’ muusikal
„Mees La Manchast“ on sä-

rav sulam romantikast, seiklustest, huumorist ja tragöödiast, mis põhineb Miguel
de Cervantes Saavedra romaanil „Don Quijote“.
Piletid: 10-26€, soodustused: Õpilane, õpetaja 10-13€,
pensionär: 17-22.1€, Tooliklubi liige: 16-20.8€, Partnerkaardiga kuni 2 piletit: 1823.4€, grupipilet alates 20-st
inimesest 16-20€
20.10 kell 19 Point /Teater
OÜ etendus - Hannes Võrno
ja Peeter Oja
Muud sündmused
10.09 kell 11 - 13 Uute täisnahast jalatsite müük, fuajee
12.09 kell 10-16 Septembrilaat, Kultuurikeskus parklas
17.09 kell 09 - 10 Altai palsami, Živitsa õli ja Flexosani
esitlus, fuajee
27.09 kell 13 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
kammersaalis

10.10 kell 10-16 Oktoobrilaat, Kultuurikeskuse parklas
Kinokava
Lähiajal linastuvad filmid:
“Labürindijooksja:
Põlenu katsed”, “Koodnimi
U.N.C.L.E.”, “Hitman: Agent
47”, “#WAYF Suve viimane pidu”, “Vasakukäeline”,
“Ameerika Ultra”
“Kopp-kopp” ja “Külaskäik”
13-15.11 PÖFF Paides
Kinokavaga saab tutvuda:
www.paidekultuurikeskus.ee
ja Paide Kino Facebooki lehel
Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Kassa avatud E-R 11-19 ja L-P
tund enne ürituse algust.
Pileteid saab osta Kultuurikeskuse kassast.www.piletimaailm.com ja www.piletilevi.ee.
Infot ürituste kohta leiab
www.paidekultuurikeskus.ee
Olete alati oodatud!

Paide spordisündmused septembris
05.09 11:00 Paide Gümnaasiumi staadion: jalgpalli E2.VI liiga:
FC Paide(06) - Rakvere JK Tsempion(06)
06.09 16:00 Paide linna kunstmurustaadion: jalgpalli D1.III liiga: FC Paide(03) - Raplamaa JK Sinine(03)
12.09 14:30 Paide linna kunstmurustaadion: jalgpalli IV.E liiga:
JK Väätsa Vald - Tallinna FC Saksa Premium
13.09 17:00 Paide linnastaadion: jalgpalli II.E/N liiga: Paide Linnameeskond II - Võru JK
19.09 10:00 Paide Gümnaasiumi staadion: jalgpalli E2.VI liiga: FC Paide(06) - Tartu JK Tammeka(06)
19.09 12:00 Paide linna kunstmurustaadion: jalgpalli D1.III liiga: Paide LM(03) - Raplamaa JK Sinine(03)
19.09 14:00 Paide linnastaadion: Premium liiga: Paide Linnameeskond - Narva JK Trans
22.09, 24.09 10:00 Paide linna kunstmurustaadion: Järvamaa koolide jalgpallivõistlused
25.09 18:00 Paide linna kunstmurustaadion: jalgpalli C1 noorte liigamängud Paide LM - FC Tartu
Santos (01)
26.09 14:00 Paide linnastaadion: Premium liiga: Paide Linnameeskond JK Sillamäe Kalev
26.09 14:30 Paide linna kunstmurustaadion: jalgpalli IV.E liiga: JK Väätsa Vald - Viimsi FC Igiliikur
27.09 11:00 Türi-Paide Sügistriatlon 11:00 ujumine Türi ujulas, kell 13:00 jalgrattasõit Türilt Paidesse ja 13:30 jooks Paide linnastaadionil. Info www.paidetervis.ee; elo.oosalu@paidetervis.ee
27.09 16:00 Paide linna kunstmurustaadion: jalgpalli D1.III liiga: FC Paide(03) - Paide LM(03)
27.09 17:00 Paide linnastaadion: jalgpalli II.E/N liiga: Paide Linnameeskond II - Jõgeva SK Noorus-96
NB! SA Paide Spordi- ja Tervisekeskuse teenuste uus hinnakiri on leitav paidetervis.ee

Spordinädal 2015 toimumiseni
34. Viking Window Paide-Türi
ei ole palju jäänud
rahvajooks toimub 04. oktoobril
07.
-13. septembrini tähistatakse
esmakordselt Euroopa Liidus
spordinädalat. Spordinädala eesmärgiks on tõsta elanikkonna seas liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust.
Pikemaajalisem visioon on, et spordinädalast kasvab välja üleriiklik liikumispäev, millest saaks osa võimalikult suur osa elanikkonnast. Visiooni üheks osaks on, et kampaaniaga
liituvad nii riigi- kui ka erasektor ja ühiselt
luuakse võimalusi nautida liikumist kollektiivis, peredega või erinevatel liikumisharrastuse
sündmustel.
Spordinädal 2015 tutvustus
Aeg ja koht: 07.-13. september 2015, üle
Eesti
Sihtgrupp: koolinoored. Esmakordselt toimuva spordinädala sihtgrupiks valiti noored
eelkõige seetõttu, et viimase kümnendi jooksul
on toimunud drastilised muutused Eesti noorte
liikumisharjumustes (piisavalt liigub vaid 14%
noortest) ja ülekaaluliste arv on tõusnud ca 5-6
korda.
Korraldajad: peakoordinaator on Ühendus
Sport Kõigile. Partnerid: EKSL ja ESL Jõud
ja Järvamaa Spordiliit. Spordinädalat tähistavad sündmused viivad läbi üldhariduskoolid ja

noorte vabaaja sisustamisega tegelevad asutused
ja organisatsioonid.
Tegevused:
Kutsutakse üles kõiki Eesti üldhariduskoole üle Eesti projektiga liituma ja spordinädalat
tähistama. Eesmärgiks on seatud, et Eesti siseselt liituks projektiga ca 250 üldhariduskooli ja
kokku lööks kaasa 40 000 õpilast. Spordinädala tähistamiseks koolides koostatakse juhiste ja
soovituste pakett, mille järgi saavad koolid neile
sobival viisil aktsioonis osaleda. Pakett sisaldab
soovitusi tegevusteks nii õppetöö- kui ka õppetöö välisteks tegevusteks. Kampaaniaga liitumise innustamiseks koostatakse koolide tarbeks
motivatsiooni pakett, mis sisaldab spordinädala
temaatilisi särke õpetajatele, auhindu parimale/
tublimale klassile jne. Järvamaal on spordinädalaga liitunud 12 erinevat üritust.
Infot saate spordinädala kohta www.spordinadal.ee, kus kajastatakse infot kõigi nädala
sündmuste kohta. Lisaks on kampaaniaga võimalik liituda ja oma sündmuste kohta infot kodulehel kajastada kõigil teistel spordiorganisatsioonidel ja aktiivsetel kogukondadel.
Spordinädala järgselt 21.-27.09 toimub ka
traditsiooniline liikumisnädal Move Week.
Piret Reinfeld
Järvamaa Spordiliit
Tervisenädala Järvamaa koordinaator

Korstnapühkija-pottsepp tuleb 7 päeva nädalas! Telefon: 5528512

Ajakava:
09.00-12.00
Registreerimine
Paide Kultuurikeskuses (ainult
Paide-Türi distants)
10.00-11.30
Registreerimine
Kirna bussipeatuses (ainult distants Kirna-Türi)
09.00-12.15 Eelregistreerunute
stardinumbrite väljastamine Paide Kultuurikeskuses (ainult distants Paide-Türi)
10.00-11.45 Eelregistreerunute
stardinumbrite väljastamine Kirna bussipeatuses (ainult distants
Kirna-Türi)
09.00-09.55 Lastejooksudele registreerimine
Alates 09.00 Lastejooksude eelregistreerunutele numbrite väljastamine
10.00-12.15 Paide lastejooksud
10.00-12.00 Türi lastejooksud
12.00 Kirna-Türi distantsi start
12.30 Paide-Türi distantsi start
14.00 Kirna-Türi distantsi finiši
sulgemine
14.30 Paide-Türi distantsi finiši
sulgemine
Autasustamised alates 13.40
Paide- Türi distants 13,6 km
Kirna - Türi distants 6,5 km

Lastejooksud
3-6-aastaste distants 100-400
meetrit
7-9-aastaste distants ca 1000
meetrit
10-11-aastaste distants ca 2500
meetrit
Osavõtjate
eelregistreerimine toimub
kuni 02.oktoobri kella
17.00-ni:
1) Paide-Türi jooksu koduleheküljel www.rahvajooks.ee. Samaks ajaks peab olema laekunud
ka osavõtumaks. Kõik selleks hetkeks mitte tasunud registreerijad
kustutatakse eelregistreerunute
nimekirjast.
2) Paide ujulas ja E-Piim Spordihallis
3) Registreerimine jooksu päeval,
4. oktoobril, ainult Paide Kultuurikeskuses 9.00-12.00 ja Kirna seltsimajas 10.00-11.30
4) Järvamaa õpilastel on võimalik
registreerida ka koolides
5) Firmadel, spordiklubidel ja
koolidel on võimalik registreerida elektroonilise nimekirjaga ja
tasuda arve alusel
6) Kui soovitakse vahetada dis-

tantsi, jooksja nime vms. saab
seda teha 20. septembrini tasuta.
21. septembrist - 02. oktoobrini
on vahetus tasuline ja maksab 5
EUR. 3-4. oktoobrini ümbervahetusi teha ei saa.
* Trass on stardist kuni finišini tähistatud kilomeetripostidega, st.
võistleja näeb, mitu kilomeetrit
on finišini
* Finišeeritakse Türi Linnastaadionil
* Peale finišijoont antakse igale
lõpetajale medal
* Finišialasse sisenedes peab
jooksjal või kõndijal olema nähtaval rinnanumber. Ilma rinnanumbrita finišialasse ei lubata
* Ühekordne ajavõtukiip asub
rinnanumbri tagaküljel ja seda ei
pea finišis tagastama
* Finišis on igal jooksjal võimalus
süüa suppi ja juua teed
*Soovi korral on võimalik sauna ja ujuma mina Türi Ujulasse.
Rinnanumbri alusel, jooksu päeval, sissepääs poole hinnaga
Kõik info: www.rahvajooks.ee,
Eé-post: info@rahvajooks.ee
Vabatahtlike info: abilised@
rahvajooks.ee
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Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!
Selma-Gustave Kask
Helga Tammla
Asta Järjend
Hellen Margus
Ellen Künsar
Heino Rannik
Astrid Tõnisson
Tambet Juhanson
Karin Sikka
Evi Jahisoo
Helju Niglas
Selma-Miralda Aun
Vaike Paenurk
Leili Jürisoo
Valve Pikk
Elvi Liinev

100
93
92
89
89
88
88
87
87
86
86
85
85
85
84
84

Vassili Karja
Senni Tubli
Hilda Leppik
Ilme Bamberg
Ülo Käi
Esther-Aime Särkinen
Arvi King
Veera Ojamaa
Raimo Luisk
Elmi Reinsaare
Rein-Omar Rikk
Kalju Vatsel
Arvi Urb
Vallo Tihemets
Aare Roomet
Eevi Tõntsu

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

Aino-Koidula Kiin
Hilda Laanemägi
Aino Lepson
Maie Mägi
Ülo Rohesalu
Helju Tuiken
Vello Valgi
Uuno Kaar
Aime Luht
Elju-Ilme Hunt
Eva Aal
Ljudmilla Räk
Mihkel Luste
Arno Olde
Hillar Semre
Galina Susi

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

Ninell Mihkelev
Epp Lilleorg
Helme-Johanna Erik
Leili Mand
Virve Kaasik
Virve Tiigi
Svetlana Muravjova
Enn Reismann
Endel Tähe

76
76
76
76
75
75
75
75
75

Pansionaat Paide
õnnitleb!
August:
Milvi Grossmann
Vaike Tulev
Heino Rääk
Siiri Runnel
September:
Erna Klaasmaa
Elve Jõesalu
Lembit Roode
Liidia Kalda

85
85
85
73
88
86
69
89

Palju õnne
noorimatele
linnakodanikele!
Gregor Krooni
27.07.2015
Randel Leppik
06.08.2015
Mark Belikov
09.08.2015
Mia-Loreen Nilp
15.08.2015
* augustis 2015 registreeritud sünnid

PINDI viib
naabritele külla!

Telli Pindi kinnisvarast oma korteri
või maja eksperthinnang ning saad
vastu Eckerö line’i kinkekaardi.
Võta ühendust meie hindajatega või vaata lähemalt: www.pindi.ee/merele
Kampaania kehtib kuni 31. september.

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

