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Viljandi linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise kord
I Üldsätted
1.1. Käesolev kord (edaspidi “kord”) reguleerib Viljandi Linnavolikogu (edaspidi
“linnavolikogu”) ja Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi “linnavalitsus”) ning nende ametiisikute
ja muude volitatud isikute pädevuse Viljandi linna esindamisel suhetes füüsiliste ja juriidiliste
isikutega, samuti suhetes rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutustega ning teiste riikide
valitsusasutustega ja kohalike omavalitsustega.
1.2. Viljandi linna esindamise õiguslikeks alusteks on kehtivad seadused, Viljandi linna
põhimäärus ja käesolev kord.
1.3. Viljandi linna kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindavad:
1.3.1. linnavolikogu;
1.3.2. linnavolikogu esimees;
1.3.3. linnavolikogu liikmed;
1.3.4. linnavalitsus;
1.3.5. linnapea;
1.3.6. linnavalitsuse liikmed;
1.3.7. linnavalitsuse (asutusena) teenistuses olevad ametiisikud;
1.3.8. muud isikud neile antud volituste piires.
II Linnavolikogu pädevus Viljandi linna esindamisel
2.1. Linnavolikogu esindab Viljandi linna:
2.1.1. seaduse ja linna põhimääruse alusel volikogu pädevusse antud küsimuste
lahendamisel;
2.1.2. suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
2.1.3. suhetes erakondade ning ühiskondlike liikumistega;
2.1.4. suhetes Eesti Vabariigi Valitsusega;
2.1.5. suhetes rahvusvaheliste organisatsioonide, teiste riikide valitsusasutuste ja kohalike
omavalitsustega.
III Linnavolikogu esimehe pädevus Viljandi linna esindamisel
3.1. Linnavolikogu esimees esindab Viljandi linna:
3.1.1. suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
3.1.2. suhetes Eesti Vabariigi presidendiga;
3.1.3. suhetes Eesti Vabariigi Valitsusega ja tema struktuurüksustega, peaministriga,
ministeeriumide ja valitsusasutustega, nende kohalike struktuuridega;
3.1.4. suhetes teiste omavalitsuste ja nende liitudega nii Eesti Vabariigis kui välismaal;
3.1.5. suhetes ajakirjandusega volikogu töö avalikustamisel;
3.1.6. suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega volikogu pädevuse piires;
3.1.7. avalikel üritustel Viljandi linnas või mujal;
3.1.8. muude linnavolikogu pädevuses olevate küsimuste lahendamisel
linnavolikogult saadud volituste alusel;
3.2. Linnavolikogu esimees kirjutab Viljandi linna nimel alla käesoleva korra punktis 3.1.
nimetatud osapooltega sõlmitavatele lepingutele lähtudes linnavolikogu seisukohtadest.
Küsimuste kooskõlastamisel, kus puudub linnavolikogu seisukoht, tegutseb linnavolikogu
esimees eelläbirääkimiste piires.
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IV Linnavolikogu liikme pädevus Viljandi linna esindamisel
4.1. Linnavolikogu liige esindab Viljandi linna käesoleva korra punktis 2 sätestatud juhtudel
linnavolikogult saadud volituste piires.
V Linnavalitsuse pädevus Viljandi linna esindamisel
5.1. Linnavalitsus esindab Viljandi linna:
5.1.1. seaduse ja linna põhimääruse alusel linnavalitsuse pädevusse antud küsimuste
lahendamisel;
5.1.2. suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
5.1.3. suhetes Eesti Vabariigi presidendiga;
5.1.4. suhetes Eesti Vabariigi Valitsusega;
5.1.5. suhetes erakondade ning ühiskondlike liikumistega.
VI Linnapea pädevus Viljandi linna esindamisel
6.1. Linnapea esindab Viljandi linna:
6.1.1. suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
6.1.2. suhetes Eesti Vabariigi presidendiga;
6.1.3. suhetes Eesti Vabariigi Valitsusega ja tema struktuurüksustega, peaministriga,
ministeeriumide ja valitsusasutustega, nende kohalike struktuuridega;
6.1.4. suhetes teiste omavalitsuste ja nende liitudega Eesti Vabariigis;
6.1.5. suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välismaal täitevvõimu
teostamiseks;
6.1.6. suhetes ajakirjandusega linnavalitsuse töö avalikustamisel;
6.1.7. volikogu poolt volitatud juhtudel ja piires;
6.1.8. avalikel üritustel Viljandi linnas või mujal;
6.1.9. linnavalitsuse pädevuses olevates küsimustes linnavalitsuselt saadud volituste piires;
6.1.10. muudel juhtudel täitevvõimu teostamiseks.
6.2. Linnapea kirjutab Viljandi linna nimel alla käesoleva korra punktis 6.1. nimetatud
osapooltega sõlmitavatele lepingutele lähtudes linnavolikogu otsustest või linnavalitsuse
korraldustest ning kinnitatud linnaeelarvest. Küsimuste kooskõlastamisel, kus puudub
linnavolikogu või linnavalitsuse seisukoht, kui nende täitmisega kaasnevad linnale täiendavad
kulutused linnaeelarvest või neis nähakse ette kulutused järgnevateks eelarveaastateks, tegutseb
linnapea eelläbirääkimiste piires.
6.3. Linnapea äraolekul asendab teda esindusfunktsioonide täitmisel linnapea poolt määratud
abilinnapea.
VII Linnavalitsuse liikme pädevus Viljandi linna esindamisel
7.1. Linnavalitsuse liige esindab Viljandi linna käesoleva korra punktis 5 sätestatud juhtudel
linnavalitsuselt saadud volituste piires.
VIII Linnavalitsuse (asutusena) teenistuses olevate ametiisikute pädevus Viljandi linna
esindamisel
8.1. Viljandi linna teenistuses olevad ametiisikud esindavad Viljandi linna suhetes füüsiliste ja
juriidiliste isikutega vastavalt ametite põhimäärustele ja ametijuhenditele. Linnapea võib anda
linna teenistuses olevatele ametiisikutele lisavolitusi Viljandi linna esindamiseks oma pädevuse
piires.

IX Viljandi linna esindamine kohtus
9.1. Viljandi linna seaduslikeks esindajateks kohtus on linnavolikogu esimees, linnapea ja
linnasekretär ilma erivolitusteta, kuid edasivolitamise õigusega kolmandatele isikutele.
X Viljandi linna esindamine ametliku delegatsiooni poolt
10. Linna esindamiseks Eesti Vabariigis või välismaal võib moodustada linnavolikogu,
linnavalitsuse või mõlema omavalitsusorgani ühise delegatsiooni.
10.1. linnavolikogu delegatsiooni koosseisu või oma esindajad ühisdelegatsiooni nimetab
linnavolikogu oma otsustega
10.2. linnavalitsuse delegatsiooni koosseisu või oma esindajad ühisdelegatsiooni nimetab
linnavalitsus oma korraldusega
10.3. erandjuhtudel võivad delegatsiooni koosseisu nimetada punktides 10.1. ja 10.2.,
toodud juhtudel linnavolikogu esimees või linnapea, informeerides sellest esimesel
võimalusel vastavalt linnavolikogu ja linnavalitsust.

