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Maardu Linna Haldusbüroo Põhimäärus 

 

§ 1. Üldsätted  

(1) Maardu Linna Haldusbüroo (edaspidi “büroo”) on Maardu Linnavalitsuse hallatav asutus, mis 

täidab seadustest tulenevaid ja Maardu Linnavalitsuse poolt antud ülesandeid oma tegevusalas.  

(2) Büroo juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusest ja õigusaktidest, Maardu linna 

õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest.  

(3) Büroo põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi ja täiendusi Maardu Linnavolikogu.  

(4) Bürool on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.  

(5) Büroo on aruandekohustuslik Maardu Linnavalitsuse ees, kes suunab tema tegevust ning teostab 

tema üle teenistuslikku järelvalvet õigusaktidega sätestatud korras.  

(6) Büroo struktuuri, töötajate koosseisud ja palgamäärad kinnitab Maardu  Linnavalitsus.  

(7) Büroo asub aadressil  Kallasmaa 1, Maardu, 74111, Harju maakond, Eesti Vabariik.  

 

§ 2. Põhiülesanne  

(1) Büroo põhiülesanne on Maardu Linnavalitsuse valitsemisalas oleva administratiivhoone ja selle 

juurde kuuluvate rajatiste ning linnale kuuluva vara (tänavavalgustus ja linnatänavad) hooldamine, 

jäätmehoolduse korraldamine Maardu linnas, raamatupidamise korraldamine linnavalitsuse 

hallatavates asutustes ning Maardu elanike informatsiooniline teenindamine.  

§ 3. Põhiülesannete täitmise korraldamine  

(1)Põhiülesannete  täitmiseks büroo:  

1) korraldab Maardu Linnavalitsuse valduses oleva vara (s.h hooned ja rajatised aadressil Maardu, 

Kallasmaa 1, 74 111, linnale kuuluv tänavavalgustus, tänavad ja teerajatised, sh 

sadeveesüsteem) kasutamist , hooldamist ja  majandamist;  

2) korraldab jäätmehooldust Maardu linnas; 3) korraldab linnavalitsuse hallatavate asutuste 

raamatupidamist; 4) korraldab Maardu elanike informatsioonilist teenindamist, sealhulgas 

kohaliku ajalehe  

väljaandmist ning linna uudiste edastamist  kaabel TV kaudu; 5) korraldab linnavalitsuse hoonete 

varustamist kommunaalteenuste, sideteenuste, koristusteenuste, valveteenuste jms teenustega; 6) 

korraldab hoone sise-ja väliskommunikatsioonide hooldust ja teostab vajaduse korral avariiremonti; 

7) valmistab ette ja kooskõlastab lepingute projekte oma valdkonda kuuluvates küsimustes, sõlmib 

lepinguid oma ülesannete täitmiseks; 8) korraldab ametidokumentide ja korrespondentsi liikumist, 

sissetuleva ja väljamineva korrespondentsi registreerimist, vastuvõtmist, täitjatele suunamist ja 

kättetoimetamist;  

§ 4. Büroo juhtimine  

(1) Bürood esindab ja selle tööd juhib Maardu Linna Haldusbüroo juhataja.  

 

 



§ 5. Juhataja ülesanded  

(1) Juhataja: 1) planeerib ja korraldab büroo tegevust; 2) vastutab büroo ülesannete õiguspärase ja 

otstarbeka täitmise eest ning korraldab selleks büroo sisekontrolli ja selle toimimise hindamist; 3) 

määrab kindlaks asutuse töökorra ja sisekorra; 4) tagab büroo tegevuseks vajalikud 

organisatsioonilised ja majanduslikud tingimused; 5) korraldab büroo eelarve projekti koostamise; 6) 

käsutab rahalisi ja varalisi vahendeid vastavalt büroo eelarvele; 7) sõlmib töölepingud büroo 

töötajatega ning kinnitab ametijuhendid; 8) koostab büroo tegevuse aasta tööplaani; 9) võtab osa 

Maardu linnaasutuste finants-majandusliku tegevuse kontrollimisest (spetsialistina) vastavalt Maardu 

Linnavolikogu poolt kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaanile.  

§ 6. Vara  

(1) Büroo vara on linna vara.  

§ 7. Rahalised vahendid  

(1) Bürool  on oma eelarve.  

(2) Büroo rahalised vahendid moodustavad linnaeelarve eraldistest ja eelarvevälistest vahenditest.  

 

§ 8. Planeerimine ja aruandlus  

(1) Asutuse eelarve kinnitab Maardu Linnavalitsus.  

(2) Asutus korraldab statistilist arvestust ja aruandlust vastavalt kehtivale seadusandlusele.  

(3) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Maardu Linnavalitsus või linnale 

auditeerimisteenust osutav audiitor.  

(4) Asutus annab oma tööst aru Maardu Linnavalitsusele.  

 

§ 9. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine  

(1) Büroo tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine toimub Maardu Linnavalitsuse 

poolt Maardu Linnavolikogu otsusel.  


