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Tahkuranna valla esindamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 23
alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega sätestatakse Tahkuranna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja
Tahkuranna Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) ning nende ametiisikute ja
muude volitatud isikute pädevuse valla esindamisel suhetes füüsiliste ja
juriidiliste isikutega, samuti suhetes rahvusvaheliste organisatsioonide ja
asutustega ning teiste riikide valitsusasutustega, kohtuga ja kohalike
omavalitsustega.
(2) Esindamise õiguslikeks alusteks on seadused, Tahkuranna valla põhimäärus,
volikogu ja valitsuse õigusaktid ning lepingud.
(3) Valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindavad:
1) vallavolikogu (edaspidi volikogu);
2) vallavalitsus (edaspidi valitsus);
3) vallavanem;
4) vallavalitsuse töötajad ja valla hallatavate asutuste neile antud volituste
piires.
(4) Kolmandad isikud esindavad Tahkuranna valda nendele antud volituste
piires.
§ 2. Volikogu ja volikogu liikmete pädevus
(1) Volikogu esindab valda:
1) seaduste alusel volikogu pädevusse antud küsimuste lahendamisel;
2) suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
3) suhetes erakondade ning ühiskondlike liikumistega;
4) suhetes Vabariigi Valitsusega;
5) suhetes rahvusvaheliste organisatsioonide, teiste riikide
valitsusasutuste ja kohalike omavalitsustega.
(2) Volikogu liige esindab valda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel
volikogult saadud volituste piires

§ 3. Volikogu esimehe pädevus
(1) Volikogu esimees esindab valda:
1) suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
2) suhetes Vabariigi Presidendiga;
3) suhetes Vabariigi Valitsusega ja tema struktuurüksustega,
peaministriga, ministeeriumide ja valitsusasutustega, nende kohalike
struktuuridega;
4) suhetes teiste omavalitsuste ja nende liitudega;
5) suhetes ajakirjandusega;
6) suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega volikogu pädevuse piires;
7) avalikel üritustel vallas või mujal;
8) muude volikogu pädevuses olevate küsimuste lahendamisel volikogult
saadud volituste alusel;
9) suhetes erakondadega.
(2) Volikogu esimees kirjutab valla nimel alla käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud osapooltega sõlmitavatele lepingutele, lähtudes volikogu
seisukohtadest. Küsimuste kooskõlastamisel, kus puudub volikogu seisukoht,
tegutseb volikogu esimees eelläbirääkimiste piires.
(3) Volikogu esimehe äraolekul asendab teda esindusfunktsioonide täitmisel
volikogu aseesimees.
§ 4. Valitsuse ja valitsuse liikme pädevus
(1) Valitsus esindab valda:
1) seaduste, valla põhimääruse ning volikogu õigusaktiga antud pädevuse
piires;
2) suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
3) suhetes Vabariigi Presidendiga;
4) suhetes Vabariigi Valitsusega;
5) suhtes ühiskondlike liikumistega.
(2) Valitsuse liige esindab valda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel
valitsuselt saadud volituste piires.
§ 5. Vallavanema pädevus
(1) Vallavanem esindab valda:
1) suhetes Riigikogu ja selle struktuuridega;
2) suhetes Vabariigi Presidendiga;
3) suhetes Vabariigi Valitsusega ja tema struktuurüksustega,
peaministriga, ministeeriumide ja valitsusasutustega, nende kohalike
struktuuridega;
4) suhetes teiste omavalitsuste ja nende liitudega Eestis;
5) suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega täitevvõimu teostamiseks;
6) suhetes ajakirjandusega;
7) volikogu õigusaktidega antud pädevuse piires;
8) avalikel üritustel vallas või mujal;
9) valitsuse pädevuses olevates küsimustes valitsuselt saadud volituste
piires;
10) suhetes erakondade ning ühiskondlike liikumistega
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11) muudel juhtudel täitevvõimu teostamiseks.
(2) Vallavanem kirjutab valla nimel alla käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
osapooltega sõlmitavatele lepingutele, lähtudes volikogu otsustest või
valitsuse korraldustest ning kinnitatud valla eelarvest. Küsimuste
kooskõlastamisel, kus puudub volikogu või valitsuse seisukoht, kui nende
täitmisega kaasnevad vallale täiendavad kulutused eelarvest või neis nähakse
ette kulutused järgnevateks eelarveaastateks, tegutseb vallavanem
eelläbirääkimiste piires.
(3) Vallavanema äraolekul asendab teda esindusfunktsioonide täitmisel:
1) volikogu poolt määratud vallavanema asendaja volikogult saadud
volituste piires;
2) vallavanema poolt käskkirjaga määratud isik vallavanemalt saadud
volituste piires.
§ 6. Valla ametiasutuse teenistuses olevate ametiisikute pädevus
Valla teenistuses olevad ametiisikud esindavad valda suhetes füüsiliste ja juriidiliste
isikutega vastavalt ametijuhenditele. Vallavanem võib anda valla teenistuses olevatele
ametiisikutele lisavolitusi valla esindamiseks oma pädevuse piires.
§ 7. Valla esindamine kohtus
Valla seaduslikeks esindajateks kohtus on volikogu esimees, vallavanem ja
vallasekretär ilma erivolitusteta. Volikogu esimees, vallavanem ja vallasekretär
võivad volitada kolmandaid isikuid kohtus valda esindama.
§ 8. Valla esindamine ametliku delegatsiooni poolt
(1) Valla esindamiseks Eestis või välismaal moodustab volikogu, valitsus või
mõlemad organid ühise delegatsiooni.
(2) Volikogu delegatsiooni koosseisu või oma esindajad ühisdelegatsiooni
nimetab volikogu oma otsustega.
(3) Valitsuse delegatsiooni koosseisu või oma esindajad ühisdelegatsiooni
nimetab valitsus oma korraldusega.
(4) Valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate delegatsiooni koosseisu või
oma esindajad nimetab valitsus korraldusega asutuse juhi ettepanekul.
(5) Erandjuhtudel, volikogu istungite vahelisel ajal, võivad delegatsiooni
koosseisu nimetada volikogu esimees ja vallavanem, informeerides sellest
esimesel võimalusel vastavalt volikogu ja valitsust .

§ 9. Määruse rakendamine
Määrus jõustub “12.”märtsil 2012.a.

Kalmer Metsaoru
Vallavolikogu esimees
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