
 

Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna 

ühinemisläbirääkimiste koosoleku protokoll nr 6 

 

 

Kuupäev: 14.09.2016 

Algus kell 15.00 

Lõppes kell 16.55 

Koht: Abja Vallavalitsuse saal, Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja Abja vald 

 

Koosolekust võtsid osa: 

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

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

Karksi vald-Siret Vene, Taimo Tugi, Jüri Kert, Tarmo Simson 

Mõisaküla linn-Jorma Õigus, Ervin Tamberg, Arvo Pede, Viktor Siigur. 

 

Koosolekut juhatas Siret Vene, protokollis Milja Janson 

 

Koosoleku päevakorra teemad: 

1. Rahva arvamuse selgitamise korra kinnitamine 

2. Investeeringute kava  

3. Vallakeskuse küsimus  

4. Valla juhtimisstruktuur  

5. Ühinemislepingu projekt  

 

1. Rahva arvamuse selgitamise korra kinnitamine. 

 

Vabariigi Valitsus on vastu võtnud määruse „ Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse 

piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“ , mis on leitav 

Riigi Teatajast aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012.  

 

2. Investeeringute kava  

 

Toimus aktiivne arutelu Mulgi valla investeeringute kava koostamise üle. 

Abja-Paluoja Tervisekeskuse projektist ja selle ehitamiseks vajalikest investeeringute 

mahtudest andis ülevaate Peeter Rahnel. 

 

Otsustati: investeeringute kava aluseks on kõigi nelja omavalitsuse volikogude poolt 

kinnitatud ja kehtivad eelarvestrateegiad. 

 

3. Vallakeskuse küsimus  

Toimus aktiivne arutelu Mulgi vallakeskuse asukoha üle. Arutati, millist pitsatit  ja aadressi 

vajadusel kasutada enne Mulgi vallakeskuse määramist ja pitsati saamist. 

Otsustati:  

1) Ühinemislepingusse kirjutada, et Mulgi vallakeskus asub Mulgi valla territooriumil, 

kuid täpse vallakeskuse asukoha üle otsustab uus volikogu. 

2) Juhul, kui on vaja kasutada Mulgi valla aadressi, siis Mulgi valla aadress kuni Mulgi 

vallakeskuse kinnitamiseni on Mõisaküla Linnavalitsuse aadress. 

3) Juhul, kui on vaja kasutada pitsatit, siis Mulgi valla pitsatiks on kuni Mulgi valla 

pitsati saamiseni Mõisaküla Linnavalitsuse pitsat. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012


 

 

4. Valla juhtimisstruktuur  

S. Vene tutvustas Karksi valla poolt koostatud Mulgi valla struktuuri.  

E. Maaten täiendas Karksi poolt väljasaadetud struktuuri. Arutelu aluseks on järgmine 

struktuur: 

vallavanemale otse alluvad: kantselei, arendusosakond, finantsosakond, 4 abivallavanemat. 

Iga abivallavanem juhib ühte osakonda: ehitus- ja majandusosakond; sotsiaalosakond; 

haridus-, kultuuri- ja spordiosakond; keskkonna osakond. 

Abivallavanemateks on praegused vallavanemad, linnapea. 

Nelja kohaliku omavalitsuse kohta on 32 ametnikku, kes kõik jäävad tööle sinna, kus nad 

praegu on.  

Toimus aktiivne arutelu. 

Otsustati: 

1) Lepingust tulenevalt esitab vallavanem volikogule kinnitamiseks abivallavanemateks/ 

vallavalitsuse liikmeteks ühinevate omavalitsuste juhid, kes korraldavad ühineva 

omavalitsuse territooriumi haldamist. 

2) Uue valla vallavalitsuse istungite aeg peaks olema üks kord nädalas 

3) Järgmisele ühinemiskoosoleku istungile kutsuda ka kõik 32 ametnikku 

 

 

5. Ühinemislepingu projekt  

 

S. Vene tutvustas ühinemislepingu projekti. 

Toimus aktiivne arutelu. 

Otsustati: 

1) Säilitada olemasolev haridusvõrk 

2) Ühinemislepingusse kirjutada, et Mulgi vallakeskus asub Mulgi valla territooriumil, 

kuid täpse asukoha üle otsustab Mulgi vallavolikogu. 

3) Ühinemislepingu p 3.3 lisada juurde, et Mulgi vald kasutab kuni enda pitsati saamiseni 

Mõisaküla pitsatit. 

4) Ühinemislepingu p 5.3 võtame välja 

5) Ühinemislepingu p 5.7 võtame välja 

6) Ühinemislepingu p 5.6 täiendada järgmiselt: vallavalitsuse funktsioonide täitmine 

toimub Abja-Paluojas, Karksi-Nuias, Hallistes ja Mõisakülas. 

7) Ühinemislepingu p 6.2 ja 6.4 dubleerivad omavahel; 

8) Ühinemislepingu seletuskirja koostavad Abja, Halliste, Karksi vallasekretärid ja 

Mõisaküla linnasekretär. 

9) Peale 2017 aasta volikogu valimisi jätkavad ametnikud tööd kõigis senistes 

asukohtades 

10)  Uue volikogu otsustada jätta ühinemisrahade jaotamine. 

11) investeeringute kava aluseks on kõigi nelja omavalitsuse volikogude poolt kinnitatud 

ja kehtivad eelarvestrateegiad. 

12) Iga ühineva vall/linna territooriumil teha vähemalt üks rahvakoosolek. 

13)  Ühinemisteemaline lisaleht „Lõuna Mulgimaale“  

 

 

Järgmine koosolek toimub 27. 09.2016 kell 14.00 ja kell 15.00 ühinemiskoosolekule kutsuda 

kõik ametnikud. Koosoleku koht: Halliste vald Kaarli Rahvamaja. 

 



 

 

 

Sirje Vene 

Koosoleku juhataja                                                                 Milja Janson 

                                                                                               protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


