
LEISI VALLA KOMMUNAALAMETI PÕHIMÄÄRUS 

1. Üldsätted  

1.1  Leisi valla kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet) on Leisi valla hallatav asutus.  

1.2  Kommunaalameti aadress on Karja küla, Leisi vald, Saare maakond.  

1.3  Kommunaalamet on asutatud (äriseadustiku § 507 lg 1 ja § 509 lg 4 alusel) Leisi vallavolikogu 

12. augusti 1997. a otsusega nr 40 Leisi valla munitsipaalettevõtte Sild ümberkujundamise teel ja on 

M/E Sild õigusjärglane.  

1.4  Kommunaalamet on kohaliku omavalitsuse eelarvest osaliselt finantseeritav ametiasutus, kellel on 

oma nimetusega pitsat ja kes võib omada iseseisvat raamatupidamist ning arveldusarvet pangas. 
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1.5  Kommunaalamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, 

vallavolikogu määrustest ja otsustest ning Leisi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määrustest ja 

korraldustest, samuti käesolevast põhimäärusest.  

2. Ülesanded  

2.1  Kommunaalameti ülesanded on: 

2.1.1  valla kui terviku tehnilise infrastruktuuri ja heakorra arengusuundade elluviimine; 

2.1.2  korraldada: 

- soojusenergia tootmist ja müüki; 

- katlamajade ja trasside haldamist ja remonti; 

- vesivarustusseadmete ja puhastusseadmete haldamist ning teenuste müüki; 

- elamumajandust, sh üüri- ja rendilepingute sõlmimine; 

- munitsipaalteede majandamist; 

- kalmistute haldamist; 

- prügimajanduse korraldamist; 

- keskkonnakaitselist tegevust; 

- tänavavalgustussüsteemide haldamist; 

- ehitus- ja puidutöötlemisalast teenindust; 

- teenuste osutamist erastatud korterite hooldamisel; 

- kruusakarjääride haldamist; 

2.1.3  teenushindade kehtestamiseks esitada eelnevalt hinnakalkulatsioonid.  

2.2  Kommunaalameti valitsemisele antud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise 

korraldamine toimub Leisi valla õigusaktidega sätestatud korras.  

2.3  Kommunaalamet täidab teisi talle Leisi valla õigusaktidega pandud ülesandeid  

3. Õigused  

3.1  Kommunaalametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Leisi valla õigusaktidega 

sätestatud korras õigus: 

3.1.1  esitada kommunaalameti pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Leisi valla õigusaktide 

eelnõusid; 

3.1.2  saada teistelt valla ametiasutustelt ja asutustelt andmeid, mis on vajalikud kommunaalametile 

pandud ülesannete täitmiseks; 

3.1.3  kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte; 

3.1.4  osutada füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasulisi teenuseid oma põhimääruses sätestatud 

ülesannete täitmiseks; 

3.1.5  pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi füüsiliste ja juriidiliste isikutega 

ning sõlmida nendega lepinguid.  



4. Juhtimine  

4.1  Kommunaalametit juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus 

vallavanema ettepanekul.  

4.2  Kommunaalameti juhataja: 

4.2.1  juhib kommunaalameti tegevust ja vastutab kommunaalametile pandud ülesannete ja kohustuste 

täitmise eest ning määrab kindlaks kommunaalameti teiste töötajate sellealased ülesanded, 

kohustused ja vastutuse; 

4.2.2  annab oma pädevuse piires riigi ja Leisi valla õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju 

ja kontrollib nende täitmist; 

4.2.3  sõlmib ja lõpetab töölepingud töötajatega; 

4.2.4  rakendab abinõusid kommunaalameti majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks, 

töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks; 

4.2.5  käsutab temale antud õiguste raames kommunaalameti rahalisi vahendeid ja vara; 

4.2.6  kinnitab kommunaalameti töötajate lisatasud, tagab finants- ja koosseisudistsipliinist 

kinnipidamise; 

4.2.7  sõlmib Leisi valla õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid; 

4.2.8  esindab kommunaalametit ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste 

isikutega; 

4.2.9  vastutab varaliselt oma tegevuse või tegevusetusega põhjustatud materiaalse kahju eest.  

5. Aruandlus  

5.1  Kommunaalamet on aruandekohuslane Leisi Vallavalitsuse ees.  

5.2  Kommunaalametit revideerib ja kontrollib volikogu revisjonikomisjon.  

6. Varade valdamine  

6.1  Kommunaalameti varad moodustuvad talle Leisi vallavalitsuse poolt üleantud hoonetest, 

rajatistest, seadmetest ja teistest põhivahenditest üleandmisakti alusel ning majandusliku tegevuse 

tulemusena moodustunud uutest varadest.  

6.2  Vallavara antakse kommunaalameti haldamisele üle Leisi vallavolikogu 3. aprilli 1996. a määruse 

nr 3 "Leisi valla munitsipaalvara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord" punkti 16 alusel.  

7. Tegevuse lõpetamine  

7.1  Kommunaalameti tegevuse lõpetamise või selle ümberkujundamise otsustab volikogu seaduses 

sätestatud korras.  

 


