
Paide linna mõttekoda vabaühendustele, külavanematele, 
külaaktivistidele 

 
5.jaanuar kell 17.00 Anna Vaba Aja Majas 

Kavas oli: 
* MTÜ Järva Arengu Partnerid LEADER 2022 Kevadvooru tutvustus, Sille Pudel JAP 
konsultant. Info kodulehel https://japnet.ee. 
* Kogukonna eestvedaja stipendium ja teised käesoleva aasta taotlusvoorud – KOP, KÜSK, 
Elo Öösalu, SA Järvamaa. 
* Paide linna mittetulundusliku tegevuse toetamise põhimõtted, Karola Jaanof, Paide 
linnavalitsus. 
* Koos Paide linna esindajatega arutati veel järgmiseid teemasid: 

- Paide linnal on külavanemate maililist, kuhu edastatakse olulist infot ja oodatakse külade 
esindajate mõttevahetusi. Tihti aga on suhtlus tagasihoidlik ja mitte väga aktiivne. Maililistis 
on ainult külavanemad ja sageli ei jõua oluline info küladesse kus puudub külavanem. 
Arutati võimalikke lahendusi kuidas saaksid külade esindajad olla rohkem kaasatud linna 
otsustusprotsessidesse ja millised on võimalused külade esindajate aktiivsemasse linna 
arenguküsimustesse panustamisse. Lepiti kokku, et luuakse nö „tuumikrühm“ kes töötab 
välja konkreetsemad põhimõtted, mida ühiselt suuremas ringis arutada järgmises mõttekojas. 
(ps kellel on soovi kuuluda nimetatud tuumikusse, palun sellest Karola Jaanofile teada anda, 
karola.jaanof@paide.ee)   

- Raskesti on leitav info nt lume lükkamise kohta (kelle poole mingis piirkonnas pöörduma 
peab kui on mure), raamatukogu lahtiolekuaegade kohta ja kuidas on jaotatud endise 
piirkonnajuhi ülesanded (st kellele ja kuidas ülesanded laiali jaotati). 

Pärast mõttekoda: 

- värskendati ja avaldati uuendatud raamatukogude info (lisati nii uudiste kui külaelu rubriiki), 
samuti avaldati info jaanuari linna lehes.  

- Lumekoristuse kohta on info nähtav Paide linna kodulehel nüüd ka külaelu rubriigis (külade 
piirkonna lumekoristust koordineerib SA Paide Haldus) samuti avaldatakse kontaktid ka 
veebruari ja märtsi linnalehes (plaan on avaldada regulaarselt hooaga puudutavad olulised 
infotelefonid igakuiselt).  

- Asuti täiendama linna kodulehel külade rubriiki ka muudes teemades. Kui kellelgi on 
ettepanekuid kuidas nimetatud rubriiki parendada, võtke ühendust Maarit Nõmmega 
(Maarit.nomm@paide.ee) või Karola Jaanofiga (karola.jaanof@paide.ee ) 

- Piirkonnajuhi ülesannete jaotamise osas on teave järgmine: Lumekoristus külade piirkonnas 
on SA Paide Halduse koordineerida, kõik muud küsimused on lähtuvalt valdkonnast vastava 
valdkonna ametniku lahendada. 

Järgmine mõttekoda toimub märtsis (ettepanek kohtumiseks 28 või 29 märts). 



Kontaktid: 
Paide linn Karola Jaanof karola.jaanof@paide.ee 524 8695 
MTÜ Järva Arengu Partnerid Sille Pudel sille@japnet.ee 5693 4839 
SA Järvamaa Elo Öösalu elo@jarva.ee 5805 6658 

 


