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6ru valla asutuse "6ru Soojus" pdhimiiiirus
Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse g 35 lg 2 alusel.
$ 1. UtOsiitted
(1) Oru valla asutus ,,Oru Soojus'o on Oru vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus
aadressiga 6ru alevik 49-Il6ru vald 67109 Valga maakond.
(2) Oru valla asutus ,,Oru Soojus" (edaspidi majandusasutus) juhindub oma teger,'uses Eesti
Vabariigi seadustest, 6ru vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse 6igusaktidest
ning kiiesolevast pdhimiiiirusest.
(3) Majandusasutuse eelarve on vallaeelarve iiheks osaks, mille v6tab vastu ja muudab
vallavolikogu.
(4) Majandusasutuse moodustab, korraldab iimber ja tegel'use l6petab ning p6himiiriruse kinnitab
ja teeb selles muudatusi vallavolikogu.
(5) Majandusasutuse struktuuri ja koosseisu kinnitab ja muudab vallavolikogu.
(6) Majandusasutus valdab, kasutab ja kiisutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavara
valdami se, kasutamis e j a kiisutami s e korral e.
$ 2. Pdhiiilesanded
(

1

) Majandusasutuse p6hitilesanded on:

1) olmevee tootmine;

2) heitvete kanaliseerimine;
3) valla teede ja tdnavate remondi, hoolduse ja puhastuse korraldamine;
4) j iizitmek2iitlus e korraldamine ning s ell e ga seonduvate kiisimuste I ahendamine'
5) kalmistu haldamine;
6) liikluse- ja liiklusohutusalase too konaldamine valla teedel ja trinavatel;
7) valla haljastus- ja heakonatoode korraldamine ja koordineerimine;
8) seadusegavalla pddevusse antud hulkuvate loomadega seonduva tegevuse korraldamine;
9) tdnavavalgustuse korrashoid;
1 0) kommunaalteenuste osutamine elanikkorurale;
1 1 ) munitsipaalomandi s se kuuh.rv a v ar a remontto o de korraldamine ;
1 2) soojusenergia tootmine.
(2) Majandusasutus tiiidab ka teisi talle 6ru valla 6igusaktidega pandud iilesandeid.
$ 3. Majandusasutuse digused pdhiiilesannete tditmiseks

(1) Majandusasutusel on temale pandud iilesannete triitmiseks riigi ja 6ru val1a Oigusaktidega
siitestatud korras 6igus :
1) esitada vallavalitsusele majandusasutuse piidevusse kuuluvates kiisimustes Oru va1la
6igusaktide eeln6usid;

2) saada vallavalitsuselt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja
fuiisilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud asutusele pandud iilesannete
tiiitmiseks;
3) teha ettepanekuid omavahelise koostoo ja tookorralduse kohta vallavalitsuse ja vallavalitsuse
hallatavate asutustega.
$ 4.

Juhtimine

(1) Majandusasutuse tood juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus
vallavanema ettepanekul. Direktoriga s6lmib, peatfu, muudab ja ldpetab toolepingu ning
ametijuhendi kinnitab vallavanem v6i tema volitatud ametiisik.
(2) Direktori draolekul asendab teda vallavalitsuse poolt mddratud isik.
(3) Direktor:
1) vastutab asutusele pandud iilesannete tiiitmise ning majandusasutuse kasutuses oleva vallavara
heaperemeheliku kasutamise j a sdilimise eest;
2) kiisutab oma diguste piires majandusasutuse rahalisi vahendeid javara ning tagab
fi nantsdistsipliinist kinnipidamise;
3) koostab ja esitab majandusasutuse eelarve projekti ja teeb ettepanekuid eelarve muutmiseks;
4) rakendab abindusid majandusasutuse majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, tootingimuste
aj akohastamiseks ning tootaj ate kvalifi katsiooni tdstmiseks ;
5) esitab vallavalitsusele ettepanekuid majandusasutuse struktuuri ja teenistujate kooseisu kohta;
6) s61mib, peatab, muudab ja l6petab toolepinguid majandusasutuse personaliga, kinnitab nende
ametijuhendid ning mridrab kindlaks majandusasutuse tootajate toorilesanded, kohustused ja
vastutuse;
7) annab asutuse sisemise too korraldamiseks kiiskkirju ja kontrollib nende tiiitmist, annab oma
prider,use piires suulisi ja kirjalikke korraldusi;
8) esitab vallavalitsusele majandusasutuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
9) korraldab majandusasutuse asjaajamise ja kinnitab asutuse sisekorraeeskirja ja muud vajalikud
eeskirjad ja juhendid;
10) tagab digusaktide ja lepingutega sdtestatud aruannete koostamise ja digeaegse esitamise;
11) tAidab teisi talle 6igusaktidega pandud kohustusi ja iilesandeid.
(4) Jrirelevalvet majandusasutuse ja direktori teger,use irle teostab vallavalitsus.
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