
Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna  

ühinemisläbirääkimiste koosoleku protokoll nr 7 

 

Kuupäev: 27.09.2016 

Algus kell 14.10 

Paus kell 14.55-16.15 

Lõppes kell 17.15 

Koht: Halliste Põhikool, Pornuse küla, Halliste vald 

 

Koosolekust võtsid osa: 

Abja vald- Villu Võsa, Peeter Rahnel, Andres Räägel, Imre Jugomäe ja Külli Mõttus 

Halliste vald- Andres Rõigas, Ene Maaten, Sigrid Ruben, Tõnu Tukk ja Janne Järvelt 

Karksi vald- Taimo Tugi ja Arvo Maling 

Mõisaküla linn- Ervin Tamberg, Arvo Pede ja Viktor Siigur 

 

Koosolekut juhatas Taimo Tugi, protokollis Kaisa-Karoliina Kokk 

 

Koosoleku päevakorra teema: 

1. Ühinemislepingu projekti ülevaatamine (Lisad 1 ja 2) 

 

1. Ühinemislepingu projekti ülevaatamine (Lisad 1 ja 2) 

 

T. Tugi tegi ettepaneku vaadata ühinemislepingu projekti punktid üle ning vajadusel teha 

muudatused konsensuse alusel. 

Toimus aktiivne arutelu. 

 

Otsustati: 

1) Võtta ühinemislepingu punktist 1.1. välja sõna "vabatahtliku" 

2) Asendada ühinemislepingu punktis 2.2. sõna "summana" sõnaga "territooriumitest" 

3) Lisada ühinemislepingusse uus punkt 2.5. järgmises sõnastuses: "Uue valla 

territooriumil moodustub Mõisaküla linna haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse 

üksus Mõisaküla linnaosa koos ühinemiseelse sümboolikaga." 

4) Muuta ühinemislepingu punkt 2.6. järgmiselt: "Mulgi valla sümboolika kinnitab Mulgi 

vallavolikogu pärast ühinemist. Kuni uue sümboolika vastuvõtmiseni kasutab iga 

omavalitsus kehtivat sümboolikat. Kohaliku tähtsusega sündmustel ja piirkonna 

esindamisel võib jätkata piirkonnas enne liitumist kasutusel olnud sümboolika 

kasutamist." 

5) Asendada ühinemislepingu punktis 3.5. sõna "arvesse" sõnaga "aluseks" 

6) Võtta ühinemislepingu punktist 3.6 välja viimane lause ("...Kui üle antavad 

asjaajamise dokumendid ei vasta arhiveerimistingimustele, kaetakse korrastamise 

kulud ühinenud vallale eraldatud ühinemistoetuse arvelt")  

7) Lisada punkti 4.3. juurde järgmine lause: "Palgaastmestik on ühine 2018. aasta 

lõpuks." 



8) Lisada ühinemislepingusse punkt 4.5. järgmises sõnastuses: "Koondamise tõttu 

teenistusest vabastatavale ametnikule või töötajale makstakse lisaks seaduses 

sätestatud hüvitistele täiendavalt preemiat 3-4 kuu põhipalga või töötasu ulatuses 

pikaajalise eduka teenistuse eest vastavalt tema teenistuse staažile tööandja juures: 

4.5.1. Staaž 5-10 aastat  3 kuu põhipalga või töötasu ulatuses; 

4.5.2. Staaž 10 ja enam aastat  4 kuu põhipalga või töötasu ulatuses." 

9) Tõsta ühinemislepingu punkt 5.6. punktiks 5.2. 

10)  Võtta välja ühinemislepingu punkt 5.3. ("Valla territooriumil korraldatakse 

sotsiaalteenuste pakkumine kodanikele lähedal") 

11)  Võtta välja ühinemislepingu punkt 6.3. ("Mulgi valla eelarve koostamisel 

arvestatakse ühinenud omavalitsusüksuste varasemate prioriteetidega") 

12)  Edastada ühinemisleping ülevaatamiseks Rahandusministeeriumisse. 

 

Järgmine koosolek toimub 11. oktoobril 2016 kell 15.00 Mõisakülas. 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/    

        /allkirjastatud digitaalselt/ 

Taimo Tugi 

koosoleku juhataja       Kaisa-Karoliina Kokk 

protokollija 

 


