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Haldusülesande täitmise volitamine ja
lepingu sõlmimiseks volituste andmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 järgi on omavalitsuse ülesandeks
korraldada vallas või linnas heakorda, valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu ja samuti
sama paragrahvi lõike 3 järgi muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või pole antud
kellegi teise otsustada ja korraldada. Kalmistuseaduse § 6 lõike 1 alusel haldab kohaliku
omavalitsuse või riigi omandis oleval maa-alal asuvat kalmistut kohalik omavalitsus.
Halduskoostöö seaduse § 3 lõike 2 kohaselt võib kohalik omavalitsus volitada talle seadusega
või seaduse alusel pandud haldusülesannet täitma juriidilist isikut samas seaduses sätestatud
korras sõlmitud halduslepinguga. Halduskoostööseaduse § 9 sätestab, et kohaliku omavalitsuse
haldusülesande täitmiseks volituste andmise otsustab volikogu volitades halduslepingut sõlmima
valla- või linnavalitsuse. Volitamisega peab olema tagatud, et volitamine ei halvendaks ülesande
täitmise kvaliteeti, ei kahjustaks avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle suhtes
haldusülesannet täidetakse ja oleks majanduslikult põhjendatud ning vajalikus määras rahastatud.
AS Lahevesi on täitnud volitatavat haldusülesannet alates 2011. aastast. Ettevõtte aktsiad on
100% ulatuses munitsipaalomandis (Lääne-Harju vald ja Harku vald). Samuti omab AS Lahevesi
ülesande täitmiseks piisavate teadmiste ja oskustega töötajaid ning tehnilist varustatust.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37,
kalmistuseaduse § 6 lõike 1 ning halduskoostöö seaduse § 3 lõike 2 ja § 9 alusel ning arvestades
Lääne-Harju Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni 02.02.2022 seisukohta
1. Sõlmida AS-iga Lahevesi haldusleping valla heakorra, teede korrashoiu, kalmistuste
haldamise ja jäätmejaama opereerimise korraldamisega seotud ülesannete täitmise üleandmiseks.
2. Anda AS-ile Lahevesi halduslepinguga määratud ulatuses volitused kohalikule omavalitsusele
kehtivate õigusaktidega pandud valla heakorra, teede korrashoiu, kalmistuste haldamise ja
jäätmejaama opereerimise korraldamisega seotud ülesannete täitmiseks.
3. Volitada Lääne-Harju Vallavalitsust sõlmima AS-iga Lahevesi punktis 1 nimetatud
halduslepingut.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Lääne-Harju Vallavolikogule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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