PAIDE LINNAVALITSUSE 27.04.2020 ISTUNGIL:

1. Arutati eriolukorra töökorralduslike küsimusi.
2. Arutati aprillikuu volikogu komisjonides toimunut ning maikuus toimuvale volikogu istungile
esitatavaid eelnõusid.
Linnamajandus
3. Anti projekteerimistingimused Paide linnas Mäo külas Mustajaani katastriüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks.
4. Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine seoses aadressil Järva maakond, Paide linn, Paide
linn, Mündi tn 3 kinnistul kontor-laohoone ümberehitamisega, mille käigus paigaldatakse hoone
katusele päikesepaneelid. Vastavalt ehitusloa taotlusele ja olemasolevale informatsioonile ei
kuulu kavandatud tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ning ei kuulu tegevuste alla,
mille puhul otsustaja peab andma eelhinnangu.
5. Vodja-Viisu jalg- ja jalgratta tee rajamise eesmärgil nõustuti Paide linnas Viisu külas viie
katastriüksuse jagamisega järgmiselt:
a) korraldusega nr 209 nõustuti Kivi katastriüksuse jagamisega;
b) korraldusega nr 210 nõustuti Oja katastriüksuse jagamisega;
c) korraldusega nr 211 nõustuti Paekivi katastriüksuse jagamisega;
d) korraldusega nr 212 nõustuti Tõrv-Varbo katastriüksuse jagamisega;
e) korraldusega nr 213 nõustuti Aia katastriüksuse jagamisega.
Nimetatud katastriüksused jagati kaheks reaalosaks ning uutele katastriüksustele määrati
maakasutuse sihtotstarbed ja koha-aadressid.
6. Korraldusega pikendati Soosaun OÜ-ga Roosna-Alliku alevikus Pargi tn 10 asuva äriruumi nr 7,
üürilepingut kuni 31. maini 2020.
7. Arutati JetGas OÜ Tallinna Halduskohtule esitatud esialgse õiguskaitse taotlust, millega sooviti
Paide Linnavalitsuse väljastatud ehitusloa nr 2012271/06586 kehtivuse peatamist kuni
kohtulahendi jõustumiseni käesolevas haldusasjas. Vaidlustatud ehitusluba väljastati aadressil
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Ruubassaare tee 3 kinnistule LNG mahutite ja
gaasitorustiku püstitamiseks. Linnavalitsus otsustas saata Tallinna Halduskohtule vastuse, et
jätta esialgse õiguskaitse taotlus rahuldamata.
Sotsiaal
8. Muudeti Paide Linnavalitsuse 25. veebruari 2020 korralduse nr 119 „Väljaspool isiku kodu
osutatavale üldhooldusteenusele määramine ja üldhooldusteenuse osaline tasumine“
summasid, kuna alates 1. aprillist 2020 tõusis isikule makstav töövõimetuspension ning seetõttu
muutusid isiku ja linnavalitsuse makstavad summad üldhooldusteenuse eest tasumisel.
9. Otsustati osaleda meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ ning määrati
avalduse esitamise tähtajaks 30 kalendripäeva alates avaliku teavituse edastamist. Avalik
teavitus edastatakse Järva Teatajas, kuna Paide linnaleht ei ilmu. Avaldusi saab esitada 15. mai13. juuni 2020 (kaasa arvatud). Rahandusministeeriumi poolt on kindlaks määratud, et
kolmandas taotlusvoorus on Paide linnale määratud toetuse suuruseks 16 554 eurot ning
kohandatakse vähemalt kahe inimese eluase. Sama korraldusega kinnitati uus avalduse vorm.
Eelarve
10. Kinnitati sihtotstarbeliste vahendite jaotus asutuste lõikes.

11. Määrati 2020. aasta mittetulundusliku tegevuse toetamiseks toetuste osad.

