SELETUSKIRI
Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingule

Ühinemislepingu õiguslik alus haldusreformi seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkt 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
Karksi Vallavolikogu ettepanek (16.02.2016 otsus nr 164) Abja Vallavolikogule, Halliste
Vallavolikogule, Tarvastu Vallavolikogule ja Mõisaküla Linnavolikogule algatada
haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised, Halliste Vallavolikogu
(30.03.2016 otsus nr 14), Abja Vallavolikogu (15.04.2016 otsus nr 90) ja Mõisaküla
Linnavolikogu (21.04 2016 otsus nr 21) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta
ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 2 punktile 1 lisatakse
ühinemislepingule seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse
muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv.
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus
Haldusreformi seaduse § 3 kohaselt peab tuleviku kohaliku omavalitsuse üksuses elama
vähemalt 5000 elanikku. Nimetatud miinimumsuurus kujutab endast kompromissi erinevate
põhiteenuste osutamise optimaalsete teenuspiirkondade ja kliendibaaside, ametnike
kompetentsivajaduse, kohaliku demokraatia toimimise ning finantssuutlikkuse vahel.
1.1. Ühinevad kohaliku omavalitsuse üksused asuvad ajaloolise Mulgimaa territooriumil.
1.2.Ühinemise eesmärgid on:
1.2.1 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;
1.2.2 kõigile elanikele kvaliteetsete ja mitmekesiste avalike teenuste osutamine lähtuvalt
nende õigustatud vajadustest ja igapäevateenuste pakkumine kodanikule võimalikult
lähedal;
1.2.3 sotsiaalse turvalisuse tagamine;
1.2.4 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;
1.2.5 mulgi traditsioonide ja piirkonna arengupotentsiaali parem kasutamine vallaelanike
põhjendatud huvide kaitsel ja ettevõtlikkusele soodsa arenguruumi loomine piirkonna
maine ja konkurentsivõime kasvatamiseks;
1.2.6 omavalitsuse parem majanduslik ja poliitiline suutlikkus läbi kompetentse ning
motiveeritud ametnikkonna, tõhusa juhtimise ja laialdase koostööpartnerluseni
siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil;
1.2.7 Viljandimaa ja Mulgimaa tasakaalustatud areng.

2. Ühinemispiirkonna elanike arv ja territooriumi suurus
Elanike arv 01.01.2016
Pindala km2
Abja
2197
290
Halliste
1507
266
Karksi
3400
321
Mõisaküla
807
2
7911

879

