PAIDE LINNAVALITSUSE 8. JUUNI 2020 ISTUNGIL:

Linnamajandus
1. Määrati Järva maakonnas Paide linnas asuvatele katastripidaja poolt reformimata maaüksustest
moodustatud ning Paide linna omandisse antavatele katastriüksustele koha-aadressid ja
maakasutuse sihtotstarbed vastavalt korralduse lisadeks olevatele asendiskeemidele.
2. Määrati Järva maakonnas Paide linnas asuvatele katastripidaja poolt reformimata maaüksustest
moodustatud ning Paide linna omandisse antavatele katastriüksustele ehitiste teenindamiseks
vajalikud maa suurused, koha-aadressid ja maakasutuse sihtotstarbed vastavalt korralduse lisadeks
olevatele asendiskeemidele.
3. Muudeti Järva maakonnas Paide linnas Tarbja külas asuvate katastriüksuste senised kohaaadressid järgnevalt:
a. katastritunnus 56502:002:0077, endine aadress Sauna, uus aadress Järva maakond, Paide
linn, Tarbja küla, Vanaküla tee 3b;
b. katastritunnus 56502:002:0078, endine aadress Tõniste, uus aadress Järva maakond, Paide
linn, Tarbja küla, Vanaküla tee 3c.
4. Määrati isikule kompensatsioon summas 525 eurot talu ühistatud vara eest.
5. Nõustuti Mäo Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa andmisega Paide linnas Tarbja külas
Piimafarmi kinnistul järgmistel tingimustel: 1) käitaja peab rakendama kõik KMH hinnangus
kirjeldatud leevendusmeetmeid, sh parimat võimalikku tehnikat, heite ja jäätmete tekkimise
vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmeid; 2) lõhnahäiringute leevendamiseks
kasutada sõnnikukäitlusel täiendavaid meetmed, sh vedelsõnniku hoidlatel kooriku tekkimiseks
kiirendite kasutamine ja kooriku kahjustuste tekkimisel selle parandamine hekselpõhuga, sõnniku
põldudele laotamisel vedelsõnniku injekteerimine pinnasesse, tahkesõnniku põllule laotamise
järgselt muldakandmine või muude sarnaste meetmete kasutamine, mis aitab vähendada
saasteainete emissiooni välisõhku.
6. Anti projekteerimistingimused Kriilevälja külas Remmelga katastriüksusele päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks ajutise ehitisena vastavalt korralduse lisadele.
7. Anti projekteerimistingimused Pikakülas Karjalauda katastriüksusele päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks vastavalt korralduse lisadele.
8. Arutati projekteerimistingimuste andmist Valgma-Paide matkaraja esimese etapi ehitusprojekti
koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu otsustati saata arvamuse avaldamiseks
kinnistuomanikele
ning
Keskkonnaametile,
Põllumajandusametile
ja
Maa-ametile
kooskõlastamiseks.
Linnavara
9. Kinnitati Osta.ee keskkonnas ajavahemikus 28. mai 2020 kuni 4. juuni 2020 läbi viidud
enampakkumise tulemus, mille alusel sai Paide Teatri suveetenduses „Eesti Jumalad“ kasutusel
olnud käru ostuõiguse Osaühing PIIROJA INVEST hinnaga 250 eurot.
10. Tunnistati kõlbmatuks ja kanti maha ning eemaldati väheväärtusliku vara nimekirjast linnavara
kogusummas 32 138,03 eurot vastavalt korralduse lisale.
11. Otsustati vabastada Jaama Kohvik OÜ, üüripind asukohaga Pärnu tn 18, Paide linn, Paide linn,
50% ulatuses üüri maksmisest tagasiulatuvalt 1. juunist 2020 kuni 30. juunini 2020. Ettevõtja
taotluse kohaselt avaldab mõju tegevusele eelkõige Paide Muusika- ja Teatrimaja sulgemine, sest
aktiivne tegevus majas on peatunud. Sellest tulenevalt ei ole võimalik ettevõtjal täita lepingust
tulenevaid kohustusi ning pakkuda teenust enne, pärast ja ürituste vaheajal. Seega ettevõtja
tegevus konkreetses asukohas on seotud otseselt Paide Muusika- ja Teatrimaja tegevusega.
12. Arutati rühmaparameedikute erialakursuse lõpuõppuse läbiviimist Kõrvemaa maastikukaitseala
territooriumil 15. juuni 2020 kell 12.00 kuni 17. juuni 2020 kell 19.00.

13. Arutati Paide Muusikakooli direktori esitatud taotlust 10. juunil 2020 toimuva lõpuaktuse
korraldamiseks Paide Muusikakooli kõrval asuval ja Tallinna ning Väike-Aia tänavaga piirneval
haljasalal. Haljasala kuulub Paide linnale.
Ettevõtlus
14. Kooskõlastati sihtasutus Ajakeskus Wittenstein restorani Ajastute Toidud hooajaline laiendus.
15. Anti Vello Saulile tähtajatu taksojuhi teenindajakaart.
Muu
16. Anti luba MTÜ-l Arvamusfestival korraldada 14.-16. augustil 2020 Paide Vallimäel avalik üritus
Paide arvamusfestival. Ürituse algus on 14. augustil kell 10.00 ja lõpp 16. augustil kell 04.00.
Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud kinni pidama Vabariigi Valitsuse 15. mai 2020
korraldusest nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning
avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“.
17. Kinnitati sihtkapitali „Õpihimuline Noor“ tunnustuspreemia saajad ja väljamaksmisele kuuluvad
summad.
18. Kinnitati sihtotstarbeliste vahendite jaotus asutuste lõikes. Sihtotstarbeliste eraldiste arvelt
täpsustub Paide linna 2020. aasta eelarve.
19. Arutati ruumieksperimendi korraldamist. Leiti, et seoses COVID-19 viirusega tuleb vältida
kogunemist ja võimalikku viiruse levikut, mistõttu on mõistlik ruumieksperiment sellel aastal jätta
ära. Otsustavateks teguriteks osutusid rahvatervis ja sellest tingitud piirangud, sest 2+2 reegli
jälgimine ja kontrollimine on ruumieksperimendi toimumise korral raskendatud ning see piiraks
ka kultuuriprogrammi teostamist.
20. Arutati õppepuhkuste tasustamist. Probleem on tekkinud täiskasvanute koolituse seaduse ja
Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009 määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja
kord“ koosmõjus tõlgendamisega. Leiti, et konkreetse vastuse saamiseks on mõistlik pöörduda
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi poole.

