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SEADUSED - JURIIDILINE KEHA – INDETITEET

• Säilib olemasolev juriidika 

• Juriidikasse tehakse  muudatused  enne liitumist

• Tehakse uued alusdokumendid, mille kinnitab 
valimisjärgselt  uus volikogu



• IDENTITEET Kogukonnad, kohalik kultuurielu, piirkondlikult olulised 
objektid, traditsioonid, linnade staatus, kohalik sümboolika

•VÕTMEISIKUD - nende positsioon ning tulevikuväljavaated.  Kuidas viia 
organisatsiooni toimimine ja juhtimine vastavusse nende isiksuste ootustega. 
Kuidas hoida ja väärtustada  kogemuslikku pagasit.

•ADAPTEERUMINE liitujate vahel.  Kuidas võtta kasutusele paremad 
praktikad ja samas arvestada reaalsete võimalustega. Kuidas leida 
tasakaalupunkt

• SÜSTEEMILOOGIKA organisatsiooni juhtimises

•VALIMISSÜSTEEM  esindatus volikogudes ning poliitiline mõõde



• LÄBIPAISTVUS          - Kogu protsess on avalik 

- Salakokkuleppeid ei sõlmita

• TEAVITAMINE           - Kõiki osapooli hoitakse kursis

• AVALIKKUSTAMINE  - Koosolekute protokollid on avalikud

- Kokkuleppelised  seisukohad publitseeritakse

väljaannetes ning  internetis.



• PROTSESSI KAASATAKSE VOLIKOGUD
- jooksvad arutelud volikogudes, infotunnid
- töögruppides ja komisjonides osalemine

• RAHVA KAASAMINE   - informatsiooni kättesaadavus, levik
- arvamuse väljaselgitamine
- kõnekoosolekud

• ISIKLIK TASAND           - igaühe arvamus on oluline



Maakondlik keskus- Viljandi ja  lähiümbrus 

Piirkondlik keskus-

lõunas –Abja- Paluoja / Karksi- Nuia

põhjas - Suure-Jaani (27km/45min)

Kohalikud keskused-

Võhma / Mõisaküla / Mustla/

Kõo / Kolga –Jaani / Kõpu  (15km/30min)

Lähikeskused –

Halliste / Olustvere / Tänassilma

Vastemõisa / Paistu / Leie (15km/30min)

Teenustega külakeskused-

Lasteaiad , raamatukogud



• KUS TOIMIVAD KESKSED ADMINISTRATIIVFUNKTSIOONID?
• TSENTRALISEERITUD OTSUSTUSKOGU 

• PIIRKONDLIK ESINDATUS

• PIIRKONDADE AUTONOOMIA

• KOHALIK JÄRELVALVENÕUKOGU

• LIITUVATE VALDADE ÜHENDEELARVE

• PIIRKONDLIKUD KESKUSED 

• TEENINDUSPUNKTID - tagavad avalike teenuste kättesaadavuse 
kohalikes keskustes ja lähikeskustes



• VALLAJUHID , LINNA JUHID, VÕTMEISIKUD

Kuidas tagada kogukonna esindatus ja hääl ning säilitada kompetents 

• STRUKTUURIMUDEL  ümberõppe ja täiendkoolituste programm

• AMETIASUTUSTE ja HALLATAVATE ASUTUSTE TÖÖTAJAD 

• TÖÖTASUD, TINGIMUSED  JA REEGLID  ÜHTLUSTUVAD 

määratletakse selle mõju ühendeelarvele 



• Asustusüksuse mõiste sätestatskse haldusjaotuse seadusega 6 lg 6 
Vallasisene linn on asula millele tema elanike soovil on säilitatud 
senine linna nimetus

• Vallasisesel linnal ei ole iseseisva juriidilise isiku staatust, sisu ega 
olemuslikku tunnust

• Vallasisene linn ei saa olla ühinenud valla ametiasutuse staatuses

• Linn on asustusüksusena arvestuse aluseks riiklikes toimingutes:  

aadressisüsteemi korraldamine

statistika

registrite ja katastrite pidamine 



• KOKS 58/ 3 kohaselt võib volikogu võtta vastu  vallasisese linnapea 
statuudi kus kehtestatakse õigused, kohustused ja volituste periood.

• Linnapea valitakse ja tema ametiaeg ei pea olema piiritletud 
valimisperioodiga

• Linnapeal ei saa olla  avaliku võimu funktsioone

• KOKS ei anna võimalust linnavalitsuse moodustamiseks ja  
haldusaparaadi loomiseks millel oleks konkreetsed ülesanded

• Linnapea on puhtalt esindusisik


