
Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisleping 

 

1. Üldsätted ja ühinemise eesmärgid 

1.1. Käesoleva lepinguga sätestavad Abja vald, Halliste vald, Karksi vald ja Mõisaküla 

linn omavalitsusüksuste ühinemise. 

1.2. Uue haldusüksuse eesmärkide elluviimisel, tegevussuundade kavandamisel, 

kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning 

rahaliste vahendite kasutamisel lähtub uue kohaliku omavalitsuse volikogu lepingu 

kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust. 

1.3. Ühinemise eesmärgid on: 

1.3.1. Terviklik ja loogiliselt hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja 

territoriaalselt sidus piirkond, mis võtab arvesse ajaloolist asustust, inimeste 

igapäevaliikumisi ning seab keskmesse omavalitsuse tasakaalustatud arengu. 

1.3.2. Kõigile elanikele kvaliteetsete ja mitmekesiste avalike teenuste osutamine 

lähtuvalt nende õigustatud vajadustest ja igapäevateenuste pakkumine kodanikule 

võimalikult lähedal. 

1.3.3. Sotsiaalse turvalisuse tagamine. 

1.3.4. Suurem esindus-ja osalusdemokraatia, elanikele paremad võimalused 

omavalitsusüksuse kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste 

üle otsustamisel, kodanikualgatusel põhinevate kogukonnapõhiste initsiatiivide 

esitamisel ja elluviimisel. 

1.3.5. Mulgi traditsioonide ja piirkonna arengupotentsiaali parem kasutamine 

vallaelanike põhjendatud huvide kaitsel ja ettevõtlikkusele soodsa arenguruumi 

loomine piirkonna maine ja konkurentsivõime kasvatamiseks. 

1.3.6. Omavalitsuse parem majanduslik ja poliitiline suutlikkus läbi kompetentse ja 

motiveeritud ametnikkonna, tõhusa juhtimise ja laialdase koostööpartnerluse nii 

siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

1.3.7. Viljandimaa ja Mulgimaa tasakaalustatud areng. 

 

2. Omavalitsuse nimi, staatus ja sümboolika 

2.1. Uus kohalik omavalitsus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses. Uue avalik-

õigusliku juriidilise isiku nimi on Mulgi vald. 

2.2. Mulgi vald moodustub Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna 

territooriumitest ja valla administratiivpiir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste 

välispiiri. 

2.3. Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemise ning nende 

baasil uue omavalitsusüksuse moodustamisega lõpetatakse ühinevate omavalitsuste 

kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevus. Mulgi vald on kõigi nimetatud 

ühinenud omavalitsuste õigusjärglane. 

2.4. Abja-Paluoja linn, Karksi-Nuia linn ja Mõisaküla linn on vallasisesed linnad 

 asustusüksusena.  

2.5. Uue valla territooriumil moodustub tänase Mõisaküla linna haldusterritooriumil 

Mõisaküla linnaosa koos ühinemiseelse sümboolikaga. 

2.6. Mulgi valla juriidilise aadressi otsustab uue valla volikogu. Mulgi valla keskus asub 

Mulgi valla territooriumil. 



2.7. Mulgi valla sümboolika kinnitab Mulgi vallavolikogu pärast ühinemist. Kohaliku 

tähtsusega sündmustel ja piirkonna esindamisel võib jätkata piirkonnas enne liitumist 

kasutusel olnud sümboolika kasutamist. 

 

3. Põhimääruste, õigusaktide ning arengukavade muutmine, kehtestamine ja kehtivus 

3.1. Valla põhimääruste ja teiste õigusaktide muutmine toimub pärast Mulgi valla 

moodustamist. 

3.2. Ühinenud omavalitsuste õigusaktid kehtivad kuni Mulgi valla õigusaktide 

kehtestamiseni edasi selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad kehtisid enne 

ühinemist. 

3.3. Volikogu kehtestab Mulgi valla põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu valimiste 

tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning uue põhimääruse kehtestamiseni 

lähtutakse Mõisaküla linna põhimäärusest ja kasutatakse Mõisaküla linna pitsatit. 

3.4. Mulgi valla arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad 

ühinenud omavalitsusüksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel 

territooriumidel, kus nad enne ühinemist kehtisid. 

3.5. Mulgi valla arengukava koostamisel võetakse aluseks endise Abja valla, Halliste 

valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna arengukavad. 

3.6. Asjaajamise dokumendid ja varad annavad lepingupooled ametiasutuse nimel üle 

ühinenud vallale, kus vallavanem või vallavalitsuse poolt volitatud teine isik võtab 

need vallavalitsuse kui ametiasutuse nimel vastu. Üleantavad asjaajamise 

dokumendid ja nende registrid peavad olema arhiveeritud.  

 

4. Töötajad ja teenistujad 

4.1. Ühinenud omavalitsuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle Mulgi valla 

koosseisu. Töölepingute tingimused, mis üleminevatel töötajatel on kehtinud eelmise 

tööandja juures, on siduvad Mulgi vallale kui uuele tööandjale. 

4.2. Mulgi vallaks ühinenud omavalitsusüksuste ametiasutuste teenistujad jätkavad 

teenistust oma endises valdkonnas juhul, kui Mulgi valla ametiasutuse struktuurist ei 

tulene teisiti. Ametiasutuste reorganiseerimisel ja uute teenistujate teenistusse 

võtmise vajadusel leitakse personal sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja 

oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsessi tõrgeteta jätkamine. 

4.3. Ühinemise jõustumisel korraldatakse ühinevate valdade töötajate töölepingute ja 

teenistujate teenistuslehtede ümbervormistamine Mulgi valla nimele. Palgaastmestik 

on ühine 2018. aasta 1. jaanuariks.  

4.4. Mulgi vallaks ühinevate omavalitsuste raamatupidamise eest vastutav teenistuja 

koostab Mulgi valla koosseisus töötades vastava ühinenud omavalitsusüksuse 2017. 

majandusaasta aruande hiljemalt seadusega sätestatud tähtajaks. 

4.5. Koondamise tõttu teenistusest vabastatavale ametnikule või töötajale makstakse lisaks 

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

pikaajalise eduka teenistuse eest vastavalt tema teenistuse staažile tööandja juures: 

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

4.5.2. Pidev staaž 10 ja enam aastat  4 kuu põhipalga või töötasu ulatuses. 



 

5. Avalike teenuste osutamine 

5.1. Uue tekkiva valla juhtimine kujundatakse mitmekihilise valitsemisena, kus 

väärtustatakse vallakeskset strateegilist juhtimist ning avalike teenuste osutamise ja 

korraldamise läbiviimist võimalikult piirkondlikul tasandil. 

5.2. Vallavalitsuse funktsioonide täitmine toimub Abja-Paluojas, Hallistes, Karksi-Nuias 

ja Mõisakülas.  

5.3. Vallavalitsuse ametiasutus koosneb valla kantseleist ja valdkonnapõhiselt 

moodustatud osakondadest. 

5.4. Ühinenud omavalitsuste allasutused ning tütarettevõtted jätkavad Mulgi vallas tööd 

samas vormis, kui enne ühinemist. 

5.5. Olemasolev haridusvõrk säilib. 

 

6. Majandus, rahandus, eelarve ja investeeringud 

6.1. Mulgi vallavolikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni uue eelarve 

vastuvõtmiseni jätkatakse eraldiseisvalt vastu võetud eelarvete täitmist. 

6.2. Mulgi valla eelarve koostamisel lähtutakse käesolevas lepingus sätestatud 

ühinemiseesmärkidest, kehtivatest arengukavadest, eelarvestrateegiatest ja ühinenud 

omavalitsusüksuste huvidest. 

6.3. Ühinemistoetuse kasutamist otsustab Mulgi valla volikogu lähtuvalt ühinevate 

omavalitsuste eelarvestrateegias ettenähtud investeeringute rahastamisest.  

 

7. Ühinemise aeg ja volikogu valimised 

7.1. 2017. aasta kohalikel valimistel avatakse valimisjaoskonnad 2013. aastal volikogude 

valimistel toimunud valimisjaoskondade asukohtades. 

7.2. Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise 

päevast. Nimetatud hetkest omab omavalitsusüksus kõiki ühinenud osapoolte õigusi 

ja kannab ühinenud osapoolte kohustusi. 

7.3. Moodustatakse üks valimisringkond 21 mandaadiga. 

 

8. Komisjonide moodustamine 

8.1. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et kõik 

ühinenud omavalitsuste piirkonnad oleksid esindatud (Abja vald, Halliste vald, 

Karksi vald ja Mõisaküla linn). 

 

9. Lepingu jõustumine ja kehtivus 

9.1. Leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud kõik ühinevate omavalitsusüksuste 

volikogud oma otsusega. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud 

lisad. 

9.2. Leping jõustub 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste 

väljakuulutamise päevast. 



9.3. Leping kehtib 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste 

väljakuulutamise päevast kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste 

valimiste tulemuste väljakuulutamiseni. 

9.4. Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ette nähtud korras. 

 

10. Muud tingimused 

10.1. Ühinemisleping kehtestab ühinevatele Abja vallale, Halliste vallale, Karksi vallale ja 

Mõisaküla linnale kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad 

ühinemislepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktid 

on vastuolus ühinemislepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse ühinemisleping 

ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse ühinemislepingus sätestatust. 

10.2. Leping on koostatud neljas identses eestikeelses eksemplaris, millest iga osapool 

saab ühe. Leping edastatakse Viljandi maavanemale ning avalikustatakse kõigi 

osapoolte veebilehtedel ja Riigi Teatajas. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid 

valmistab ette ühinevate Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna 

esindajatest koosnev ajutine ühinemisläbirääkimiste komisjon. 

 

11.  Lepingu lisad 

LISA 1. Seletuskiri 

LISA 2. Abja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne  

LISA 3. Halliste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne  

LISA 4. Karksi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne  

LISA 5. Mõisaküla linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne  

LISA 6. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000 

LISA 7. Prioriteetsete investeeringute kava lähtuvalt eelarvestrateegiatest 

LISA 8. Mulgi valla struktuur  

 

 

                              
 


