PAIDE LINNAVALITSUSE 04.05.2020 ISTUNGIL:

1. Arutati eriolukorra töökorralduslike küsimusi ning otsustati kasutajatele omal vastutusel avada
välijõusaalid.
2. Arutati volikogu istungile esitatavaid eelnõusid ja otsustati saata maikuu volikogu istungile Paide
linna 2020. a 1. lisaeelarve.
Linnamajandus
3. Arutati lepingu sõlmimist Pärnu tn 60 kinnistul algatatava detailplaneeringu koostamise tellimise
üleandmiseks ning eelkokkulepet detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ning
otsustati sõlmida Aqua Pesulad OÜ-ga vastav leping.
4. Nõustuti järgmiste katastriüksuste jagamisega:
a) Sargvere külas katastriüksuse Härma;
b) Viisu külas katastriüksuse Kivioru;
c) Viisu külas katastriüksuse Tõrv-Varbo.
Nimetatud katastriüksused jagati kaheks reaalosaks ning uutele katastriüksustele määrati
maakasutuse sihtotstarbed ja koha-aadressid.
5. Kinnitati Pudru-Hansu A169 talult ühistatud vara maksumuseks 373 eurot ning õigustatud
subjektile määrati kompensatsioon samas summas. Korraldusega tunnistati kehtetuks Paide
Linnavalitsuse 29. oktoobri 2019 korraldus nr 607 „Ühistatud vara kompenseerimine“.
6. Tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 21. oktoobri 2019 korraldus nr 598 „Liikluspiirangu
kehtestamine avalikult kasutatavatel teedel“, millega kehtestati alates 24. oktoobrist 2019 Paide
linna osadel avalikult kasutatavatel teedel liikluspiirang sõidukitele tegeliku massiga 8 tonni
kahju ära hoidmise eesmärgil. Teede seisukord on paranenud ning kandevõime taastunud.
Sotsiaal
7. Tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 31. oktoobri 2017 korraldus nr 456 „Väljaspool isiku
kodu osutatava üldhooldusteenuse määramine“, sest 27. aprillil 2020 isik suri.
8. Isikule määrati erakorraline toetus summas 85,32 eurot katmaks retseptiravimite kulutused ning
abivahendi omaosaluse kulutused 50% ulatuses.
9. Isikule määrati ajutise eestkostja ülesandeid teostavaks isikuks Paide Linnavalitsuse lastekaitse
peaspetsialist Hele Annikov.
10. Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis lubati muuta V koolivaheaja algusajaks 8. juuni 2020. Seoses
Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020 välja kuulutatud eriolukorraga riigis ja koolide
üleviimisega distantsõppele, muutus igapäevase õppetöö korraldus. Kooli kavandatud
olümpiamängud jäävad piirangute tõttu ära. Seepärast soovis kool varasemale korraldusele
lisada ühe õppepäeva juurde ja sellega algab V vaheaeg hiljem. Korraldusega pandi kooli
direktorile kohustus tagada lastevanemate teavitamine koolivaheaja muutmise kohta.
Korraldusega tunnistati kehtetuks Paide Linnavalitsuse 20. jaanuari 2020 korraldus nr 25 „Paide
Hillar Hanssoo Põhikooli koolivaheaja muutmine“.
Muud küsimused
11. Kaasfinantseerimise toetus eraldati:
a) Järvamaa Pensionäride Koondis projektile „Üle- eestiline eakate festival „Hingelt Noored““
summas 850 eurot;

b) MTÜ Valgma Külaselts projektile „Valgma külamaja“ summas 2 565 eurot;
c) Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts projektile „Suurpalu küla külaplatsi
rekonstrueerimine“ summas 1 700 eurot;
d) ROOSNA-ALLIKU SPORDIKLUBI projektile „Jõusaal Roosna-Allikule“ summas 1 500 eurot;
e) KAARUKA KÜLASELTS MTÜ projektile „Koolitused ja ühisüritused Kaaruka külas aastatel 2020
– 2022“ summas 255 eurot;
f) MTÜ Allikaveed projektile „Kõik õue!“ summas 470 eurot.
12. Eriolukorra tõttu vabastati üüri tasumisest perioodil 1. mai 2020 kuni 31. mai 2020 Jaama Kohvik
OÜ ja FIE Alli Allorg.

