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SISSEJUHATUS   
Paide linna arengukavas ja eelarvestrateegias antakse ülevaade linna lühi- ja pikaajalistest 

arengusuundadest ning näidatakse selleks vajalike vahendite jaotus. 

Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia on koondatud ühte dokumenti, et muuta info ja andmete 

käsitlemine kompaktsemaks ja selgemaks. Arengut kavandatakse kooskõlas Paide linna eelarveliste 

vahenditega. 

Arengukava sisuks on Paide linna elanike heaolu ja arengueelduste kirjeldamine. Pikaajalise arengu 

kavandamiseks on oluline analüüsida hetkeolukorda, seada strateegilised eesmärgid ja koostada 

tegevuskava nende saavutamiseks, kasutades selleks olemasolevaid ressursse võimalikult 

otstarbekalt. 

Arengukava koostamisel lähtuti Eesti Vabariigi õigusaktidest, Paide linna põhimäärusest, Paide linna, 

Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingust ning piirkonna valdkondlikest ja hallatavate 

asutuste dokumentidest ning muudest arendustegevust puudutavatest dokumentidest. 

Paide linna arengukavas tuuakse ära võimalused ja suunad, kuidas suurendada elanike heaolu ja 

pakkuda parimat tulevikuperspektiivi. Olulist tähelepanu pööratakse avatud juhtimisele, et saavutada 

arengukavaga taotletavad eesmärgid.  

Arengukava põhiteksti koostamise protsessis oli kandev roll mõttekodadel. Mõttekodade formaat sai 

alguse 2016. aasta sügisel ja nende eesmärk on kaasata elanikke linnavalitsuse juhtimisse, koguda 

lahendusideid ja viia need ühiselt ellu. Mõttekodades võisid osaleda kõik soovijad ning sinna kaasati 

nii Paide linna elanikke kui ka inimesi väljastpoolt Paidet, huvigruppide esindajaid, ettevõtjaid, 

kodanikuaktiviste, linnavalitsuse hallatavate asutuste esindajaid, linnavolikogu liikmeid, 

linnavalitsuse ametnikke, naaberomavalitsuste esindajaid. Inimesi kutsuti mõttekodades osalema nii 

Paide Linnalehe, veebilehe paide.ee kui ka Paide linna Facebooki lehekülje vahendusel, samuti 

mõttekodade juhtide vahetul kutsel.  

Kümne valdkondliku mõttekoja kohtumised toimusid märtsist maini 2018, neid oli kokku rohkem kui 

30 ja seal osales üle 200 inimese.  

Valdkondlikud mõttekojad olid: kuvand ja identiteet; rahva tervis ja tervisedendus; sotsiaalvaldkond; 

kultuur; sport; haridus; noorsootöö; ettevõtlus ja turism; linnaruum ja looduskeskkond; juhtimine ja 

kaasamine. 2019. aastal lisandus neile ka Külade mõttekoda. Iga valdkond käsitles inimvara 

arendamise, rahvastiku vähenemise ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse edendamisega seotud teemasid, 

arvestades sealjuures avalike teenustega. Mõttekojad jätkavad tegevust ka pärast arengukava 

vastuvõtmist ja aitavad linnavalitsuse tegevusele kaasa inimeste ning nende teadmiste ja 

kompetentside abil. 
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1.1 PAIDE LINNA LÜHIISELOOMUSTUS 
Paide (Wittenstein, Weissenstein) on Eesti üks vanimaid linnu. Linnaks sai ordulinnusega asula 30. 

septembril 1291. aastal. 

Paide linn on Järva maakonna üks kolmest omavalitsusüksusest. Haldusreformi käigus ühinesid Paide 

vald, Roosna-Alliku vald ja Paide linn ning 25. oktoobril 2017 moodustus uus omavalitsusüksus Paide 

linn, mis on kõikide eelnimetatute üldõigusjärglane.  

Paide linna pindala  on 442,87 km² ja selles on 42 asustusüksust.  

Hetkeolukorra ülevaade erinevate valdkondade lõikes on toodud lisas 3. 

1.2. PAIDE LINNA VISIOON AASTAKS 2035 
Paide linna iseloomustus aastal 2035 

 

Paide on mõnusa õhustiku ja suhtluskultuuriga kogukondi ühendav linn, kus väärtustatakse 

kõrgelt haridust ja kultuuri. Siin elavad ettevõtlikud ja tervislike eluviisidega inimesed, 

elukeskkond on nüüdisaegne ja linnaruum terviklikult planeeritud.  

1.3. PAIDE LINNA VÄLJAKUTSED JA STRATEEGILISED 
EESMÄRGID 
Visiooni elluviimiseks on Paide linna lähiaastate suuremateks väljakutseteks:  

1. inimvara arendamine ja rahvastiku vähenemise pidurdamine; 

2. avatud valitsemine ja kaasamine; 

3. ettevõtlikkuse (sh aktiivse kodanikualgatuse) suurendamine; 

4. kõigi vajadustega arvestava taristu arendamine. 

Nimetatud väljakutsetest lähtuvalt on seatud neli strateegilist eesmärki: 

 

E1. kvaliteetsete teenustega elanike sotsiaalset ja majanduslikku rahulolu tagav linn; 

E2. erinevaid osapooli ühendav, koostööle avatud, kaasava juhtimisega linn; 

E3. algatusvõimeliste ning ettevõtlike inimestega linn; 

E4. kõigi vajadustega arvestav ning säästva arengu põhimõtteid järgiv nüüdisaegse elu- ja 

ettevõtluskeskkonnaga linn. 

 

Strateegiliste eesmärkide elluviimist toetavad järgmised tegevusvaldkonnad: 

V1. elukestev õpe ja noorsootöö; 

V2. sotsiaalvaldkond; 

V3. linnaruum ehk avalik ruum; 

V4. tervisedendus ja sport; 

V5. ettevõtlus, sh turism; 

V6. kultuur; 

V7. juhtimise korraldus. 

Tegevusvaldkondade eesmärgid on nimetatud peatükis 1.4.  

Valdkondlikud arengusuunad, nendega seotud arenguvajadused, võimalikud lahendused, nende 

elluviijad ning tulemused, st tegevuskava on toodud lisas 4. 
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Strateegiakaart 

 1.4. PAIDE LINNA TEGEVUSVALDKONDADE ARENG 
Paide linna arengus on kandev roll elanike ettevõtlikkusel ja haridustasemel. Pärast haldusreformi 

peab suurendama ühinenud omavalitsuste kokkukuuluvustunnet ja siduma erinevaid kogukondi. 

Tuleb arvestada, et seoses rahvaarvu vähenemisega koonduvad inimesed ja sellega koos ka 

majandustegevus tihedamalt asustatud piirkondadesse. Arengut mõjutavad avalike teenuste 

kättesaadavus ja turvaline elukeskkond. Samuti tingib vananev rahvastik suurema vajaduse panustada 

elanike toimetulekusse ja elukeskkonda arendades tuleb luua inimestele võimalus töötada ka kõrges 

eas. See tähendab tööhõive suurendamist ja rahvatervise edendamist. 

Lähtuvalt käimasolevatest ehitustöödest ja riigi eelarvestrateegiast valmib aastal 2022 Tallinn-Mäo 

neljarealine teelõik. Sellega muutub liiklemine turvalisemaks ja aegruumiliselt toob pealinna Paidele 

veelgi lähemale. Tegemist on Paide linna jaoks võimalusega kasvatada elanike arvu ja tõsta 

sissetulekuid. Paide linn peab olema oma arengute kavandamisel selleks valmis. 

Valmiv maantee loob paremad eeldused suuremaks pendelrändeks, kus inimeste kodu on Paides ja 

töökoht Tallinnas. Statistikaameti andmetel oli 2020. aastal Tallinnas keskmine brutopalk 1 637 eurot 

ja Paide linnas 1 277 eurot. Tasuv töökoht koosmõjus Paide koduse ja turvalise elukeskkonnaga on 

eelduseks, et jäädakse kodulinna elama ning seetõttu pidurdub elanike vähenemine.  
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Samuti tuleb arengute kavandamisel keskenduda uute elanike Paidesse elama meelitamisele. 

Sihtgrupp on eelkõige noored, kes on loonud endale pere või on seda plaanimas. Paide on Eestis üks 

turvalisemaid omavalitsusi ning peredele suurepärane elukeskkond. Ka arengukavas seatud visioon 

toetab seda.  

Käesolevas arengukavas ja selle juurde käivas eelarvestrateegias aastateks 2022-2025 on planeeritud 

investeeringud elukeskkonda, haridusse, kultuuri ja tervisesse lähtuvalt sellest, et Paide oleks 

võimalikult atraktiivne kodukoht noortele peredele, kes soovivad lapsi kasvatada väljaspool suurlinna.  

Järgnevatel aastatel tuleb töötada välja ka vajalik kohaturunduse elluviimise kava ja seda rakendada.  

Paide linna arengus on oluline roll ka maakondlikel ja riiklikel arengustrateegiatel ning võimalusel 

kasutada Euroopa Liidu toetusrahasid. 

Olulisel kohal linna arengu seisukohast on tõhusa ja pideva koostöö arendamine nii kohalikul, riiklikul, 

kui rahvusvahelisel tasandil. Elavdada tuleb asutuste vahelist koostööd, kaasata partnereid 

erinevatest valdkondadest, et probleemidele lahendusi leida ning uudseid ja huvitavaid projekte ellu 

viia. Külaelu arengu seisukohalt on oluline, et külades oleks võimalused mitmekülgseteks tegevusteks 

ja tagatud oleks elanikke toetavate teenuste kättesaadavus.  

1.4.1. Elukestva õppe ja noorsootöö areng 
Soovime, et kõik Paide haridusasutused pakuksid kvaliteetset haridust, mis oleks õppijakeskne, 

konkurentsivõimeline ning tuleviku tööturu vajadusi arvesse võttev.  

Elukestva õppe valdkond hõlmab endas alusharidust, põhiharidust, gümnaasiumiharidust, 

kutseharidust, täiskasvanuharidust ja huviharidust. 

1.4.1.1. Elukestev õpe  
 

 

Eesmärk: Arendatakse elukestva õppe keskkonda, mille abil 

suureneb elanike konkurentsivõime tööturul. Kõigile 

pakutakse nende vajadustele ja võimetele vastavaid 

õpivõimalusi kogu eluks ja tagatakse eneseteostuse 

võimalused ühiskonnas. 

Valdkondlikud arenguvajadused  

Haridusasutustes ei jätku eripedagooge ja aineõpetajaid ning lähiaastatel tuleb nende probleemidega 

tegeleda. Vajalik on luua haridustöötajatele nüüdisaegne õpi- ning töökeskkond ja tagada motiveeriv 

ja konkurentsivõimeline töötasu. Õpetajate järelkasvu tagamiseks tuleb parandada ameti mainet ja 

tõsta selle staatust. 

Haridusasutused peavad toime tulema muutuste juhtimisega ja rakendama tänapäevaseid 

metoodikaid (ettevõtlik kool, uus õpikäsitlus, huvitav kool, kogukonna praktika jne). Õppeasutused 

vajavad muutusi, mida on vaja juhtida nii, et need oleksid efektiivsed ja looksid sobiva keskkonna nii 

õppijatele, õpetajatele, lastevanematele kui ka kogukonna liikmetele.  

Tuleb muutuda avatumaks ning kaasata kogukonda ja koostööpartnereid ning olla avatud ka teiste 

riikide positiivsetele kogemustele. Kogukonnaga koostöö ja meetodid selle tegemiseks vajavad 

strateegilist planeerimist. Sellest sõltub haridusasutuste heaolu ja tulevik. 

Haridusasutused peavad rakendama efektiivsemalt ja otstarbekamalt digitehnoloogiat. Oluline on 

uuendada haridusasutuste digitaristut, arendada õpetajate digipädevusi ja pakkuda neile 

haridustehnoloogilist tuge.  

Paide linna haridusvaldkonna kitsaskohaks on hariduslike erivajadustega õpilastele sobiva 

õpikeskkonna puudumine ja tugispetsialistide vähesus. Erivajadustega lapsed vajavad senisest enam 

tuge ja abi. 

2017. aastal valmis seoses ühendomavalitsuse loomisega Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla 

haridusvaldkonna olukorra analüüs.  

http://paide.kovtp.ee/documents/2302793/14696910/Haridusvaldkonna+uuringu+raport.pdf/59d5056d-28cc-4127-ad54-7bf75d0d2711
http://paide.kovtp.ee/documents/2302793/14696910/Haridusvaldkonna+uuringu+raport.pdf/59d5056d-28cc-4127-ad54-7bf75d0d2711
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Valdkondliku hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 3 punktis 2.1 

Valdkondlikud arengusuunad 

Haridusasutused rakendavad uudseid metoodikaid ja tagavad igale õppijale nüüdisaegse, turvalise 

ning tema võimeid ja vajadusi arvestava õpikeskkonna ja kaasavad oma tegevusse ka kogukonda. 

Tegutsetakse selle nimel, et Paide linna haridusasutused on tuntud vabariiklikul ja rahvusvahelisel 

tasandil.  

Valdkonna prioriteetsed arengusuunad on nüüdisaegse õpikäsituse elluviimine ja kõigile inimestele 

võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks. 

1.4.1.2 Noorsootöö  
 

Eesmärk: Noorel on igakülgsed võimalused arenguks ja 

eneseteostuseks ning noorsootöö julgustab noort avastama, 

hoolima ja tegutsema. 

Valdkondlikud arenguvajadused 

Noorsootöö valdkonnas tuleb süsteemselt tegeleda noorte vabatahtlikkuse ja ettevõtlikkuse toetamise 

ja suurendamisega. Oluline on pakkuda noortele mitmekülgset huvitegevust  võimalikult kodu lähedal. 

Noorsootöö tulemuslikkus ja selle heal tasemel läbiviimine eeldab selles valdkonnas töötavate ja seda 

vedavate juhendajate pidevat täiendkoolitust. Oluline on tagada eestvedajate järjepidevus, nende 

motivatsioon ja kompetents.  

Valdkondliku hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 3 punktis 2.2 

Valdkondlikud arengusuunad 

Noort käsitletakse tervikuna ja selleks, et rakendada tõeliselt mõjusaid tegevusi ja meetmeid mistahes 

noortesse puutuva eesmärgi saavutamiseks või probleemi lahendamiseks, on vaja vaadata noore 

inimese kogu eluolu ja seda mõjutavaid tegureid. Noorsootöös ei saa piirduda ühe asutuse või 

valdkonna haldusala raamidega. 

1.4.2.  
Sotsiaalvaldkonna 
areng 
 

Eesmärk: Paide linn on inimeste üldist heaolu tagav ning 

iseseisvat toimetulekut toetav elukeskkond igas eas 

inimestele. Teenuste valik on mitmekülgne ja lähtub 

inimeste vajadustest ning need on kõigile kättesaadavad.

Valdkondlikud arenguvajadused  

2017. aastal valmis seoses ühendomavalitsuse loomisega Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla 

sotsiaalvaldkonna olukorra analüüs. Selles antakse ülevaade valdkonna olukorrast,  analüüsitakse 

piirkonna sotsiaalteenuste ja -toetuste kättesaadavust ning kvaliteeti ja tehakse ettepanekuid 

toetussüsteemide paremaks ühtlustamiseks ja ühineva omavalitsuse sotsiaalvaldkonna arendamiseks.  

Sotsiaalvaldkonnas on põhiliseks väljakutseks inimeste iseseisva toimetuleku soodustamine ja 

toetamine kogu elukaare vältel.  Selleks on kohalikul tasandil vaja tagada piisavad teenused ja toetused 

ning teised vajalikud tegevused. 

Laste heaolu tagamiseks on väljakutse lastele ja peredele mõeldud tugisüsteem, mis täna on pigem 

killustunud ja ei ole kättesaadav – teenuseid osutavad erinevad riiklikud, kohaliku omavalitsuse ja 

erategijaid, ning mitmetele erialaspetsialistidele pole vastuvõttu linnas ega maakonnas. Kasvab 

psüühika- ja käitumishäiretega laste arv, mis viitab sellele, et linnas puuduvad süsteemsed ja püsivad 

tegevused laste ja perede sotsiaalse ja majandusliku toimetulekuga seotud riskide ennetamiseks. 

Edasiarendamist vajab erivajadustega lastega perede tugisüsteem. 
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Vanemlikud oskused ei ole alati piisavad, et tagada lastele turvaline ja arengut toetav kodune keskkond 

– selleks tuleb ennetavalt pakkuda vanemlusprogramme ja tugimeetmeid. Vanemate ja positiivse 

kasvatuspraktika toetamine on üks paremaid viise ennetamaks hilisemaid tervise, toimetuleku ja 

hoolekande, tööhõive ning  ka ennast ja teisi ohustava riskikäitumise probleeme. 

Tööealiste inimeste puhul on suureks riskiks tööhõive võimaluste ahenemine ja majanduslikud 

raskused. Inimeste oskused majanduslikult toime tulla, raskusi ennetada ja neist välja saada on 

erinevad. Tööealiste inimeste jaoks võib osutuda täiendavaks koormaks ka lähedase eest hooldamise, 

milleks on vaja arendada edasi erinevaid teenuseid, mis soodustavad erivajadusega ja puudega 

inimeste elamist oma peres ja lähedaste juures, samas tagades pereliikmetele võimalusele osaleda 

tööelus. Samuti vajavad inimesed järjest enam paralleelselt sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuseid, 

samuti tööturu- ja sotsiaalteenuseid ning ka haridus-ja sotsiaalteenuseid.  Inimeste vajadustele 

vastamiseks on vaja senisest siduda erinevaid teenuseid kohalikul tasandil üheks tervikuks. 

Eakate arv ja osakaal elanikkonnas kasvab. Kuigi eluiga kasvab, siis tervelt elatud aastate arv ei kasva. 

Seetõttu suureneb ka hoolduskoormus ja inimestel on vananedes järjest enam tarvis toetavaid 

teenuseid. Samas on soov ka vanemas ja kõrgemas eas jätkuvalt elada kodus. Eakate hooldamine on ka 

sageli koormaks lähedastele. Riiklik arengusuund näeb ette tugimeetmeid, mis aitaks eakatel inimestel 

pikemalt elada koduses keskkonnas ja võimalikult iseseisvalt hakkama saada. Seda toetaks eakate 

maja loomine. Ühtlasi kavandab riik ümber korraldada ööpäevase erihoolekandeteenuse, see 

integreeriks teenusel viibivad inimesed ühiskonda, looks nende ümber sotsiaalse võrgustiku ja toetaks 

iseseisvat toimetulekut. Kindlasti peaks pakkuma peredele lähedase naasmisel 

erihoolekandeteenuselt nädala- ja päevahoiuteenust.  

Ootused sotsiaalvaldkonnale kasvavad. Lisaks omavalitsustele kohustuslikele teenustele pakutakse 

Paide linnas ka projektide- ja hangete põhiseid teenuseid (nt raske ja sügava puudega lapse tugiteenus, 

koostöös Sotsiaalkindlustusametiga muudki nõustamis- ja tugiteenused). Mitmed projektid lõpevad 

aga lähiaastatel ning kohalikul omavalitsusel tuleb tagada pakutavate teenuste jätkusuutlikkus. 

Kõikidele eelnimetatud teenustele on tekkinud suur kliendibaas, kellele on väga oluline nende 

jätkumine. Oluline on tagada ka sotsiaalvaldkonnas ajakohaselt koolitatud, motiveeritud ja 

konkurentsivõimeliselt tasustatud töötajad. 

Paide linna pakutavad sotsiaalvaldkonna teenuste korraldamise olukord on toodud lisas 3 punktis 3 

Valdkondlikud arengusuunad 

Paide linna põhilised arengusuunad tugevdavad ennetavalt vanemlikke oskusi ja perede toimetulekut, 

parandavad lastele ja peredele tugiteenuste kättesaadavust, vähendavad omastehoolduse koormust ja 

soodustavad eakate kodus elamist, ning arendavad olemasolevaid teenuseid ja suurendavad koostööd 

erinevate asutuste ja organisatsioonide vahel inimeste heaolu ja iseseisva toimetuleku tagamisel.  

Eakatele on loodud tingimused ja keskkond, mis soodustavad nende  toimetulekut, nende ümber on 

loodud võrgustik ning nad ei pea ennast üksikuna tundma. Ühtlasi on tugiteenused kvaliteetsed ja 

spetsialistid koolitatud.  

Lastele ja peredele on tugiteenused kättesaadavad kodukoha lähedal. Teenuste hind ja järjekord ei ole 

takistus. Abi osutamine on efektiivsem, probleemidele leitakse kiiremini lahendused. Tugiteenuste 

osutamisel toimib tõhusvõrgustik ja tulemuslik koostöö erinevate asutuste ja organisatsioonide vahel. 

Sotsiaalteenused on kvaliteetsed ja kõigile abivajajatele kättesaadavad – vajalikke teenuseid osutab 

linnavalitsus ise, vahendab neid või soodustab selleks era- ja kolmanda sektori algatust. Informatsioon 

teenuste ja osutajate kohta on lihtsalt leitav. Valdkonnas töötavad motiveeritud, koolitatud ja 

konkurentsivõimeliselt tasustatud töötajad.  
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1.4.3. Linnaruumi ehk 
avaliku ruumi areng 
 

Eesmärk: Paides on säästva arengu põhimõtteid järgiv, hästi 

toimiv ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv turvaline 

linnaruum, mis arvestab linnakodanike ja ettevõtete 

vajadustega. 

Valdkondlikud arenguvajadused 

Kahaneva elanikkonnaga arvestada tähendab planeerida kahanevat linnaruumi – see toob kaasa 

asustuse ja hoonestuse arendamise olulisemates keskustes ning külades, kus on olemas väljaehitatud 

taristu. Võimalik ja vajalik võib olla ka äärealadel tühjaks jäävad hooned lammutada. Senisest enam 

tuleb eraldada ebasoodsa vastastikuse mõjuga ehitisi ning planeerida neile sobiv taristu ja keskkond. 

Elamuid ja tööstushooneid peab arendama eri piirkondades.  

Avaliku ruumi kasutamise ja linnakujunduse põhimõtted saab välja töötada uut üldplaneeringut 

koostades. 

Et kogukonna abil ruumikasutust ja -kvaliteeti parandada, tuleb läbi mõelda kaasamismudel, mille 

järgi kogukonnaliikmed ei osaleks ainult ruumikasutuse planeerimises, vaid ka planeeritu 

elluviimises. See tähendab anda linnaruum (aiad, pargid, kogukonnahooned) osaliselt kogukonna 

kasutusse, kujundada seda ühiselt (hoonete värvilahendused, heakorrastus) ja koguda interaktiivselt 

ettepanekuid muudatusteks. 

Järjepidevalt peab arendama tehnilist taristut ja elluviimist ootavad kommunaalmajandusega 

seonduvad projektid. Senisest kasutajasõbralikumaks peavad saama avalikud pargid ning kalmistud.  

Valdkondliku hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 3 punktis 4. 

Valdkondlikud arengusuunad  

Prioriteet on luua elanikke ja ettevõtteid rahuldav keskkond ja tehniline taristu. Läbiv kontseptsioon 

on piirkonna säästev areng. See hõlmab ressursside säästvat kasutamist, keskkonnasõbralike 

lahenduste rakendamist, inimesekeskse linnaruumi loomist. Säästva arengu printsiipe tuleb jälgida iga 

arengutegevuse juures.

1.4.4. Tervisedendus 
ja spordi valdkonna 
areng  
 

 

Eesmärk: Suurendada tervena elatud aastate arvu. Paides  

elavad  tervislikke eluviise toetavad, aktiivsed, sportimist ja 

liikumist armastavad inimesed.  

Valdkondlikud arenguvajadused 

Rahvatervis hõlmab kõiki valdkondi ja selle eesmärk on pikendada inimeste eluiga, parandada nende 

elukvaliteeti ning vähendada tervisealast ebavõrdsust. 

Tervis ei ole pelgalt haiguse puudumine, vaid sotsiaalse, füüsilise ja vaimse heaolu seisund. Rahvastiku 

tervise seisundit saab parandada kõikide valdkondade süsteemse pingutuse abil.  

Tervise Arengu Instituudi koostatud maakonna tervise ja heaolu ülevaade 2018 andmete põhjal on 

probleem vähene sündimus, rahva kehvad tervisenäitajad, kuritegevus noorte hulgas, narkomaania 

jm. Seega tuleb senisest suuremat tähelepanu pöörata rahva heaolu ja elukvaliteedi parandamisele. 

Üks võimalus on propageerida sportimisvõimalusi ning luua spordiks ja liikumisharrastuseks 

vajalikud tingimused ‒ taristu, treeningvahendite olemasolu, organisatsiooniline süsteem, 

motiveeritud treener ja juhendaja ning inimeste sportlikud hoiakud ja väärtused.  

Arendama peab mitmeid matkaradasid, kergliiklusteid ja spordirajatisi, suurenevad ka ootused 

kvalifitseeritud spetsialistidele ja teenustele.  

Spordi valdkondliku hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 3 punktis 5. 
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Valdkondlikud arengusuunad  

Paide on tervist edendav linn, kus luuakse keskkond, milles on inimestel võimalik elada aktiivselt ja 

terviseteadlikult. Luuakse vajalikud tingimused liikumist ja sportimist harrastavatele inimestele. 

Paide on avatud kõikidele vabariiklikele ja rahvusvahelistele spordisündmustele. 

1.4.5. Ettevõtluse, sh 
turismi valdkonna 
areng 
 

 

Eesmärk: Kasvab elujõuliste ettevõtete arv. Paides on haritud 

ja paindlik tööjõuturg ning soodne ettevõtluskeskkond. 

Paide on atraktiivne turismi ja aktiivse puhkuse sihtkoht. 

Valdkondlikud arenguvajadused 

Ettevõtluse ja turismi arendamine on tihedas seoses teiste tegevusvaldkondadega. Ettevõtjad vajavad 

toetavat ettevõtluskeskkonda, hästi läbi mõeldud ja vajadusi rahuldava taristu olemasolu, 

kvalifitseeritud tööjõudu. 

Valdkonna arengu jaoks on vajalik välja töötada kohaturunduse elluviimise kava, luua hästitoimiv 

koostöövõrgustik, kus erinevad huvitatud osapooled leiaksid võimalusi üksteise toetamiseks 

(ühisturundus, väliskoostöö sõpruslinnadega, ülikoolidega, erinevate ühenduste ja 

organisatsioonidega). Selle tulemusena paraneb ettevõtete konkurentsivõime ja linn muutub 

atraktiivseks nii ettevõtjatele kui ka turistidele.   

Ettevõtluse elavdamiseks on vajalik suurendada ka turistide arvu. Oluline on muuta Paide linn 

turistidele atraktiivsemaks sihtkohaks.   

Paide linna ettevõtluse, tööturu ja turismi hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 3 punktis 6. 

Valdkondlikud arengusuunad 

Tõhustada tuleb ettevõtjate ja linna vahelist koostööd, et leida võimalusi ettevõtluse elavdamiseks. 

Kindlaks peab tegema taristu arendamise vajaduse ja asuma seda arendama.  

Haridusvaldkond toetab ettevõtlust kui eluviisi.  

Töötatakse välja ja viiakse ellu linna koha- ja sihtkohaturundus, et suurendada linna tuntust ning tõsta 

piirkonna mainet. Eesmärk on maksimeerida siia tehtavate investeeringute hulka ning parandada 

turismisektori majandustulemusi. 

1.4.6. 
Kultuurivaldkonna 
areng 
 

Eesmärk: Paide on suurepäraste võimaluste ja üleriigilise 

tähtsusega kultuurisündmuste ja kohtumiste paik, kus 

luuakse ja vahendatakse professionaalset kultuuri, 

väärtustatakse rahvakultuuri ja ajaloopärandit ning 

edendatakse arvamuskultuuri.  

Valdkondlikud arenguvajadused 

Järgnevatel aastatel tuleb tegutseda selle nimel, et säiliks rahvakultuuri traditsioonid ja 

kodanikualgatus. Vajalik on suurendada elanike ja turistide informeeritust siinse piirkonna 

kultuuriloost ja olulistest inimestest. Samas peab linn olema avatud uutele ideedele. Eesti ärksaid 

inimesi ühendaval arvamusfestivalil peab olema ka tulevikus kindel koht Paide linna kultuuripildis. 

Külades peab tegutsema selle nimel, et säiliks ajaloo- ja kultuuripärand. 

Kultuuritaristu peab olema pidevalt uuenev ja nüüdisaegseid tehnilisi võimalusi pakkuv.  

Kultuurivaldkonna hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 3 punktis 7. 
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Valdkondlikud arengusuunad 

Paide pakub erinevaid võimalusi kultuuriliseks ajaveetmiseks ja on avatud üleriigilise tähtsusega 

sündmustele. Paides väärtustatakse ja hoitakse traditsioone, ajaloo- ja kultuuripärandit. Paidest 

kujuneb põnevaid elamusi pakkuv tunnustatud teatrilinn. Kodanikuühendused ja külaseltsid on 

aktiivsed ning toimub elav seltsielu. Paide on Järvamaa kultuuri süda. 

1.4.7 Paide linna 
juhtimise korraldus ja 
teenuste tagamine  

 

Eesmärk: Linna juhtimisel ja elanikele pakutavate teenuste 

osutamisel ollakse avatud, kogukonda kaasav, heasoovlik, 

hooliv ja uuendusmeelne. Ametnikud on motiveeritud ja 

pädevad. Toimib tugev koostöö erinevate 

koostöövõrgustikega.  

Arenguvajadused 

Arengukavas taotletavate eesmärkide saavutamine peab lähtuma avatud valitsemisest ning 

kogukonna kaasamise põhimõtetest. Kogukonna algatus ja osavõtlikkus kohaliku elu korraldamisel on 

oluline osa võrgustikupõhisest juhtimisest ning toetab arengut.  

Püstitatud eesmärkide elluviimine eeldab motiveeritud ja kompetentseid ametnikke, kes on võimekad 

kaasama erinevaid huvigruppe, kogukondi ja külasid. Kogukondade ja elanike kaasamine linna 

arendamisse peab olema järjepidev ja süsteemne. Seeläbi julgustatakse inimesi tuleviku osas 

aktiivsemalt kaasa mõtlema. Erinevate valdkondade vaheline koostöövõrgustik peab olema toimiv ja 

jätkusuutlik. Linna pakutavad teenused peavad olema hästi kättesaadavad, oluline on tähelepanu 

pöörata ennetustegevusele, turvalisusele ja haavatavate sihtrühmade toetamisele. Linna arengu 

tagavad ka kvaliteetsed tervishoiuteenused ja elanike turvalisuse tagamine. 

Valdkonna hetkeolukorra ülevaade on toodud lisas 3 punktis 8. 

Arengusuunad 

Linna strateegiline juhtimine põhineb kogukondade kaasamisel ja võrgustikupõhisel juhtimismudelil. 

Kogukond, linnavalitsus, linnavolikogu ning hallatavad asutused on pädevad strateegiliselt juhtima. 

Elanike kaasamiseks ja teenuste pakkumiseks võetakse kasutusele uusi lahendusi ja tänapäevaseid 

tehnoloogilisi võimalusi.  

Linnavalitsus tagab tingimused ja ressursi linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele arengukava 

täitmiseks ning seireks. Arengukava elluviimise tulemuslikkuse hindamiseks leitakse sobiv 

hindamismudel. Pidevalt otsitakse uusi võimalusi, mis aitaks muuta suhtlust ja asjaajamist lihtsamaks 

ja kiiremaks, kasutatakse erinevaid digitaalseid lahendusi. Paide linna elanikele pakutavad teenused 

(sh tervishoiuteenused ja turvalisuse tagamine) on kvaliteetsed ja vastavad vajadustele. 

1.5. ARENGUKAVA UUENDAMINE,  ELLUVIIMINE JA SEIRE 
Arengu kavandamise protsess jätkub ka pärast arengukava vastuvõtmist. Seda uuendatakse igal aastal 

ning on seotud eelarve koostamisega.  

Arengukava uuendamisega alustatakse igal kevadel, võttes esmalt kokku lõppenud aasta tulemused. 

Korraldatakse mõttekodasid, kus peetakse arutelusid arengukava uuendamiseks ja tegevuste 

elluviimiseks ning kuhu kutsutakse ja on oodatud kõik partnerid ja aktiivsed kogukonnaliikmed. See 

kindlustab kogukondade laiema osaluse ning loob eeldused sisukateks avalikeks aruteludeks linna 

tuleviku üle ja suurendab elanike usku linna arengusse. 

Igal linnavalitsuse osakonnal ja hallataval asutusel on arengukava elluviimisel kindel roll, mis on 

seotud arengukava eesmärkidega. Linnavalitsuse, hallatavate asutuste ja sihtasutuste juhtide keskne 

ülesanne on kujundada nende eesmärkide saavutamiseks vajalik töökeskkond,  juhtida tulemuslikult 
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ressursse, korraldada koostööd peamiste siht- ja sidusrühmadega ning luua nende kaasamiseks sobilik 

võrgustik. 

Linnavalitsuse valdkonnajuhtidel on võrgustik partneritest (sh mõttekojad), keda kaasata linna 

arengut puudutavatesse otsustesse ja protsessidesse. 

 

Arengukava elluviimise korraldus. 

Mõttekojas luuakse valdkondlikke strateegiaid. Mõttekoja ülesandeks on olla neutraalseks 

kaasamisareeniks nii kodanikele, strateegiat elluviivatele osapooltele kui ka erinevatele poliitilistele 

jõududele. Mõttekoda loob ainest ja häid ideid elukeskkonda kujundavatele poliitikatele. Mõttekoda 

võib kujuneda valdkondlikuks innvatsioonikeskmeks, mis ühendab osapooli ja loob väärtusliku 

inforuumi ning on koostöö eelduseks. 

Linnavalitsus esitab igal aastal volikogule linna majandusaasta aruande tegevusaruande, mis sisaldab 

ka ülevaadet arengukava täitmisest eelmisel eelarveaastal. Arengukava detailsem täitmise ülevaade 

eelnevate aastate kohta antakse ka arengukava lisas 4. 

Arengukavas on mõõdikuid, millega määratletakse numbriliselt Paide linna visiooni ja strateegiliste 

eesmärkide saavutamist. Iga mõõdiku kohta on fikseeritud hetkeseisu näitajad ja soovitav siht. 

Mõõdikud on ajas arenevad ja täienevad, et paremini hinnata visiooni ja strateegiliste eesmärkide 

täitmist.  

Mõõdik/näitaja 2018 2019 2020  siht Allikas, märkus 

Paide linna elanike arv 10898 10734 10474 Kasvab Rahvastikuregister
(01.01 seisuga) 

Paide linn (kui asula) elanike arv 8 049 7 797 7615 Kasvab Rahvastikuregister 
(01.01 seisuga) 

end. Paide valla elanike arv 1 629 1 617  1 627 Kasvab Rahvastikuregister 
(01.01 seisuga) 

end. Roosna-Alliku valla elanike 
arv 

1 056 1 060 1 064 Kasvab Rahvastikuregister 
(01.01 seisuga) 

Noorte osakaal (vanuses 7 kuni 26 
eluaastat) 

20,8 20,9 19,9 Kasvab Rahvastikuregister
(01.01 seisuga) 

Töötute arv tööealisest 
elanikkonnast (16-55+) 

329 302 292 Kahaneb Eesti Töötukassa, 
31.01 seisuga 

Tulumaksu laekumine linna 
eelarvesse (tuhat eurot) 

8 319,9 9 025,3 9 182,7 Kasvab Paide 
Linnavalitsus 

Maksumaksjate arv 6 001 5 927 5 917 Kasvab Rahandusministee
rium, 01.01 seisuga 
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Palgatöötaja brutotulu (Paide 
linn) (eur) 

1 147 1 225 1 277 Kasvab Statistikaamet 
(juhtimislaud) 

Investeeringud (omavahendite 
arvel), tuhat eurot 

1 741,9 4 889,7 2 417,0 - Paide 
Linnavalitsus 

Netovõlakoormus, % 43,6 55 56,3 - Paide 
Linnavalitsus 

e-teenused (paberivaba 
asjaajamine)  

2 2 2 Kasvab Paide 
Linnavalitsus 

Korraldatud mõttekodade või 
avalike arutelude arv/osalenute 
arv 

30/247 12/208 6/101 Säilib Paide 
Linnavalitsus 

Koolieelsete lasteasutuste 
rühmade arv (õppeaasta) 

30 (18/19) 30 (19/20) 30 
(20/21) 

Säilib Haridussilm.ee 

Lasteaias käivate laste osakaal, 
(vanuses 1-7) (õppeaasta) 

68 % (18/19) 72 % (19/20) 70% (20/21)  Kasvab Haridussilm.ee 

Üldhariduskoolide päevaõppe 
õpilased (õppeaasta) 

1 171 (18/19) 1 144 
(19/20) 

1 128 
(20/21) 

Kasvab Statistikaamet 

Põhikooli lõpetanud edasiõppijad, 
(samal aastal) 

97,9 % 99 % 98 % 100% Haridussilm.ee 

Huvihariduses osalevad isikud ja 
õppurid (õppeaasta) 

1 012/1220 
(18/19) 

1 002/1161 
(19/20) 

990/1154 
(20/21) 

Kasvab Haridussilm.ee 

Huvihariduses osalevad noored 
(unikaalsed õppurid) (isikud 
vanuses 0-18) 

926 (18719) 904 (19/20) 892 (20/21) Kasvab Haridussilm.ee 

Noortekeskuste külastatavuse arv 
(õppeaasta) 

7 347 (18/19) 7 219 
(19/20märts) 

4 655 (20/21 
märts) 

Kasvab Paide Avatud 
Noortekeskus 

Toimetulekutoetuse saajate arv  546 317 298 Väheneb STAR- 
Sotsiaalteenuste ja 
–toetuste 
andmeregister 

Koduteenuse saajate arv  64 76 78 Kasvab Sotsiaalosakond 
Sotsiaaltranspordi kasutajate 
kodanike arv  

91 63 109 Väheneb Sotsiaalosakond 

Asendushooldusel olevate laste 
arv  

7 7 6 Väheneb STAR- 
Sotsiaalteenuste ja 
–toetuste 
andmeregister 

Hooldusperes olevate laste arv  1 1 1 Kasvab STAR- 
Sotsiaalteenuste ja 
–toetuste 
andmeregister 

Pakutavate sotsiaalteenuste hulk 20 16 16 Säilib Sotsiaalosakond 
Mustkatte alla viidud teede 
osakaal tänavate üldpikkusest, % 

27 32 33 Kasvab Paide linna 
teehoiukava 

Väljastatud kasutuslubade arv  36 48 32 Kasvab Ehitisregister 
Väljastatud ehituslubade arv  69 70 102 Kasvab Ehitisregister 
Väljastatud 
projekteerimistingimuste arv 

33 25 36 Kasvab  Delta 

Kehtestatud detailplaneeringuid  6 3 2 Säilib Delta 
Pakendite kogumiskohtade arv 49 49 51 Kasvab Paide linna ja 

tootjavastutusorga
nisatsioonide 
vahel sõlmitud 
lepingud 

Kõnni- ja kergliiklusteed, km 34,1 42,1 44,3 
 

Kasvab Paide linna 
teehoiukava 

Spordiobjektide arv 36 39 40 - Spordiregister.ee 
Sporti harrastavate inimeste arv  1393 1329 915 Kasvab Spordiregister.ee 
Tervist edendavate lasteaedade 
võrgustiku liikmete arv 

1 1 2 Kasvab Terviseinfo.ee 

https://et.wikipedia.org/wiki/Fail:EST_Paide_linn_COA.png
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Tervist edendavate koolide 
võrgustiku liikmete arv 

2 2 2 Kasvab Terviseinfo.ee 

Registreeritud ettevõtete arv 1 130 1 148 1 161 Kasvab Statistikaamet 
(juhtimislaud) 

Ettevõtlusaktiivsus- Ettevõtted, 
kellel on töötajaid, käive või 
tasunud riiklikke makse 
(1.kvartal)  

564 425 373 Kasvab Maksu- ja 
Tolliamet 

Majutuskohtade 
arv/voodikohtade arv 

11/255 11/219 14/314 Kasvab Järvamaa 
Arenduskeskus 

Linna külastavad turistid 
(vaatamisväärsuste külastatavus) 

34 675 38 549 27 211 Kasvab Järvamaa 
Arenduskeskus 

Järvamaa Keskraamatukogu fondi 
suurus  

91 327 86 643 123 987 Kasvab Järvamaa 
Keskraamatukogu 

Järvamaa Keskraamatukogu 
lugejate/laenutuste arv 

2 726 /55 094 2 664 /53 
314 

3 186/60 
607 

Kasvab Järvamaa 
Keskraamatukogu 

Paide Muusika- ja Teatrimaja 
omaüritused/külalisüritused  

617  
/255 

578 /243 437/138 Kasvab Paide Muusika- ja 
Teatrimaja 

Paide Muusika- ja Teatrimaja 
külastajad omaüritustel/ 
külalisüritustel  

37 080 /38 
717 

31 705 /33 
029 

18 576/ 16 
637 

Kasvab Paide Muusika- ja 
Teatrimaja 

 

KASUTATAVAD PÕHIMÕISTED  
Arengukava – omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks 

tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate 

eluvaldkondade arengu koordineerimisele. 

Areng – majanduslike, sotsiaalsete ja looduskeskkonna muutuste protsess, millel puudub ühtne ja 

lihtne määratlus. Tavapäraselt nähakse arenguna positiivseid muutusi. 

Kogukond – territoriaalselt määratletud inimeste kooslus, keda ühendavad näiteks ajalugu, 

sugulussidemed, ühistegevus, ühesugused väärtused ja eluviis. Tavaliselt moodustavad kogukonna 

lähestikku elavad inimesed (naabruskond), ent kogukond võib olla ka suurem hulk inimesi, kel on 

midagi ühist, näiteks rahvus, ideoloogia, huvid. 

Netovõlakoormus – kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud 

võlakohustuste (võetud laenud, tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused, saadud toetuste 

tagasimakse kohustused, toetusteks saadud ettemaksed, toetuste andmise kohustused, pikaajalised 

võlad tarnijatele, muud pikaajalised kohustused) ja §-s 36 nimetatud likviidsete varade (raha ja 

pangakontodel olevate vahendite) kogusumma vahe. 

Nüüdisaegne õpikäsitus – toetatakse iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, arendab 

õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust. 

Strateegiline eesmärk – seisund, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda ja mis on määratletav, 

reaalselt elluviidav ja liigendatav. 

Visioon – seisundi üldine kirjeldus, mida tahetakse piirkonnas teatud ajaks saavutada. 
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