Maailm muutub ja
meie koos maailmaga
Kahe omavalitsuse volikogud on andnud nõusoleku läbirääkimisteks haldusterritoriaalse reformi asjus, lihtsamalt
öeldes liitumiseks.
Käesoleva lehe ilmumise ajaks on korraldatud rahvakoosolekud suuremates keskustes. Elanikud on saanud kaasa mõtelda
ühinemisega kaasnevate positiivsete ja negatiivsete mõjude
osas.
Kahe omavalitsuse ühinemisel moodustub ajalooliselt väljakujunenud kihelkonna baasil ühine tervik. Tekib omavalitsus
oma loogilise tagamaaga, kus asuvad gümnaasium ja põhikool,
rahva- ja seltsimajad, kultuurimaja ja raamatukogud. Kuid
kõige olulisem on, et tekkinud omavalitsus saab paremini ära
kasutada kõiki väljakujunenud eeldusi edasiseks arenguks.
Liituvatel omavalitsustel on hästi väljakujunenud, kuid
põhjalikku renoveerimist vajav teedevõrk. Ilmselge on, et
edasises töös tuleb teha jõupingutusi olulisemate riigimaanteede mustkatte alla viimiseks. Samuti jätkatakse vallateede
renoveerimist vastavalt kehtivatele teehoiukavadele ja kergliiklusteede väljaarendamist.
Omavalitsuste lähituleviku olulisim ja rahaliselt kõige mahukam projekt on seotud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
olukorra ning renoveerimisvajadusega. Puhas joogivesi ja
korras kanalisatsioon puudutab suurt osa valla elanikest.
Tähtis osa omavalitsuse arengus on külaliikumine ja mittetulundussektori areng. Võib öelda, et mida tugevamad on
külad, seda tugevam on omavalitsus. Seltsid on seni olnud
toeks omavalitsustele kohaliku elu parandamisel. Õigus on neil,
kes arvavad, et jätkates tihedat koostööd, oleme õigel teel.
Ühinemine ei loo midagi juurde, kuid annab eeldused kasutada paremini Euroopa Liidu rahastamisvõimalusi ja loob
võimaluse terviklikuks arenguks. Tänasel päeval on kõige olulisem, et vabatahtlik ühinemine annab aluse kokkulepeteks ja
võimaluse läbi rääkida.
Ilusat jõuluaega ja aastavahetust soovides,
Andres Rõigas,
Halliste vallavanem

Head Abja ja Halliste
valla inimesed!
Ma olen veendunud, et kui me soovime tulevikus näha
piirkonnas arengut ja tahame, et vald saaks korralikult temale
pandud kohustustega hakkama, on vabatahtlik ühinemine
õige.
Me võime ju öelda, et saame hakkama. Tõsi, hakkama saavad
ka meist väiksemad vallad, aga selleks, et piirkond areneks,
on vaja hästi hakkama saada. Mõeldakse, et suur Abja vald
neelab alla väikese Halliste valla. Tegelikult oleme me mõlemad
väiksed vallad – Abja väike ja Halliste natuke väiksem.
Praegu on meil võimalus ühineda vabatahtlikult. On toimunud palju töögruppide ja külades rahvakoosolekuid. Meil
on võimalus kõikidest probleemidest rääkida ja jõuda kokkulepeteni. Ma arvan, et kui kunagi toimub sundliitmine, ei
küsita meilt midagi, saame kaasa rääkida ainult netikommentaarides.
Palju küsitakse, et mida mina isiklikult ühinemisest kasu
saan. Vastan, et ega kohe ei saagi. Kui anname ühinemisega
võimaluse piirkonnal rohkem areneda, siis on meil tulevikus
saada rohkem kui kaotada. Kutsun teid Abja ja Halliste valla
ühinemisele kaasa mõtlema ja oma arvamust avaldama.
Soovin kõigile ilusat jõuluaega!
Taevo Viitas,
Abja Vallavolikogu esimees

Ühinemisleping ja
edasine tegevus
Abja ja Halliste valdade ühinemisprotsess on võtnud selgemad piirjooned.
Osapoolte spetsialistid ja oma ala asjatundjad osalesid hulgal koosolekutel, kus arutati ja vaeti ühinemisega seonduvat.
Kokku toimus15 koosolekut ja valminud on ühinemislepingu
projekt. Projekt seetõttu, et leping on jätkuvalt avatud konstruktiivsetele ettepanekutele.
Ühinemisleping on kokkulepe, mis kirjeldab, milline näeb
välja elu uues vallas järgneva nelja aasta jooksul. Uute kordade
ja reeglite kehtestamiseni kehtivad kummagi omavalitsuse
territooriumil seal vastu võetud dokumendid. Ühinemislepingusse oleme sõnastanud kodaniku jaoks soodsamad kokkulepped mõlema omavalitsuse kordadest.
Ühinemiskomisjonide ja töögruppide koosolekute kokkuvõtted ja ühinemislepingu tekst on kättesaadavad mõlema
omavalitsuse koduleheküljel märksõna all “Haldusterritoriaalne reform”. Uued dokumendid lisanduvad valmimise
järjekorras.
Erinevates piirkondades toimunud üheksal rahvakoosolekul
tutvustasid omavalitsuste juhid ühinemise vajadust ja vastasid
rahva küsimustele.
Uue aasta jaanuaris või veebruaris toimub rahva arvamuse
väljaselgitamine (rahvaküsitlus). Seejärel võtavad osapoolte volikogud vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks taotluse esitamise kohta ja hiljemalt 18. märtsiks
2009, kuus kuud enne kohaliku omavalitsuse valimisi, peavad
vallavanemad esitama kogu dokumendipaki maavanemale.
Lembit Kruuse,
ühinemise konsultant

ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT
I ÜLDSÄTTED
1. Käesoleva lepinguga sätestavad pooled kahe omavalitsusüksuse – Abja valla ja Halliste valla baasil uue omavalitsusüksuse moodustamise aja ja eesmärgid, nime ja staatuse
ning sümboolika kasutamise, tegevuse põhisuunad, ühinenud
omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, omavalitsusüksuste
töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise ning
haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning
õigustega seotud küsimuste lahendamise põhimõtted, samuti
muude vajalikuks peetavate küsimuste lahendamise.
2. Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud
kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste
vahendite suunamisel lähtub uue omavalitsusüksuse volikogu
lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust.

II ÜHINEMISE AEG
3. Lepingu poolte ühinemise ja uue omavalitsusüksuse moodustamise ajaks on 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste aeg.
4. Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku
õigusvõime tekib alates 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Nimetatud
hetkest omab uus omavalitsusüksus kõiki lepingu poolte õigusi
ja kannab poolte kohustusi ning lähtub käesolevas lepingus
kokkulepitust.

III ÜHINEMISE EESMÄRGID
5. Ühinemise eesmärgid on
5.1. piirkonna sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse terviklikkuse saavutamine, säilitamine ning väljakujunenud koostöö arendamine;
5.2. elanikele võimaluse loomine osaleda piirkonna kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste otsustamisel ning tarbida osutatavaid teenuseid;
5.3. paremate võimaluste loomine piirkonna tasakaalustatud
arenguks;
5.4. kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste
optimaalse kättesaadavuse ja kõrge kvaliteedi tagamine;
5.5. võimaluste loomine piirkonna kui terviku arenguprotsesside juhtimiseks ning ettevõtlusele soodsa arenguruumi
tekkimiseks;
5.6. olemasoleva arengupotentsiaali ühendamine piirkonna
parema konkurentsivõime saavutamiseks;
5.7. omavalitsusüksuse majandusliku, poliitilise ja haldussuutlikkuse potentsiaali suurendamine veelgi parema majandussituatsiooni ja arenguperspektiivi tagamiseks;
5.8. Abja-Paluoja linna kui hästi funktsioneeriva tõmbekeskuse võimaluste ärakasutamine uue omavalitsusüksuse
keskusena.

IV VALLA NIMI, STAATUS JA
SÜMBOOLIKA
6. Abja valla ja Halliste valla ühinemise ning nende baasil
uue omavalitsusüksuse moodustamisega lõpetavad ühinevad
omavalitsusüksused kui avalik-õiguslik juriidilised isikud oma
tegevuse.
7. Uus kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline
isik valla staatuses.
8. Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Halliste vald
(lepingus edaspidi VALD).
9. VALD on mõlema ühinenud omavalitsusüksuse õigusjärglane.
10. VALLA keskus on Abja-Paluoja linnas. VALLA omavalitsusorganite ja ametiasutuse asukoht ning juriidiline aadress
on: Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja linn, Viljandimaa.
11. Ühinenud omavalitsusüksuste kõik hallatavad asutused
lähevad VALLA alluvusse, ametiasustuste (vallavalitsused)
tegevus lõpetatakse või reorganiseeritakse.
12. VALLA sümboolikana (valla vapp ja lipp) kasutatakse
sümboolikat, mille töötavad välja ja kinnitavad lepingu poolte
volikogud enne ühinemist.

V VALLA TEGEVUSE
PÕHISUUNAD
13. VALLA tegevuse põhisuunad lähtuvad omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seaduste, nende alusel antud õigusaktide ja
rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ning elanike
õigustatud vajadustest ja on suunatud käesolevas lepingus
sätestatud ühinemise eesmärkide elluviimisele.
14. VALLA tegevuse põhisuunad on kogu omavalitsusüksuse
ulatuses elukvaliteedi parandamine, infrastruktuuri säilitamine
ja arendamine ning kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele
avalike teenuste optimaalse kättesaadavuse ja kõrge kvaliteedi
tagamine.
15. VALLA tegevuse põhisuundade elluviimine toimub arengukavade ja käesoleva lepingu alusel.

VI ÕIGUSAKTIDE KEHTESTAMINE JA
KEHTIVUS
16. Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni
VALLA õigusaktide kehtestamiseni edasi selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad kehtisid enne ühinemist.
17. VALLA põhimääruse muutmise või uue põhimääruse
kehtestamiseni tegutseb VALD põhimääruse järgi, mille kinnitavad lepingu poolte volikogud enne ühinemist. Asjaomaste
volikogude kinnitatud VALLA põhimäärus jõustub valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates.
18. VALLA alluvusse läinud hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud
põhimääruste järgi.
19. VALLA arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu
kehtestamiseni kehtivad ühinenud omavalitsusüksuste arengukavad ja üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus nad
enne ühinemist kehtisid.

VII KOMISJONIDE MOODUSTAMINE
20. Volikogu alatiste komisjonide (va revisjonikomisjon)
koosseisu valib komisjoni esimees mõlemast ühinenud omavalitsusüksusest võrdsel arvul esindajaid.

VIII HARIDUS, NOORSOOTÖÖ,
KULTUUR JA SPORT
21. Haridus
21.1. Üldharidus
21.1.1. Abja Gümnaasium ja Halliste Põhikool jäävad tegutsema
nimetatud koolidena.
21.1.2. Omavalitsuse poolt tasustatud õpetajate palk ühtlustatakse
riigi poolt tasustatud õpetajate palgaga.
21.1.3. Õpilastele (v.a Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi
õpilased) kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks tehtavad
ühistranspordi kulud.
21.2. Huviharidus
21.2.1. Huvikoolide kohamaksumuse tasumist jätkatakse teistele
omavalitsustele juhul, kui VALLAS ei ole sama taseme või ala
huvikooli või kui lapsel on otstarbekam osaleda teise omavalitsuse
huvikoolis.
21.2.2. Aine- ja huviringide kvalifitseeritud juhendajate palk ühtlustatakse riigi poolt tasustatud õpetajate palgaga.
21.3. Alusharidus
21.3.1. Abja lasteaed, Abja lasteaia Kamara rühm, Halliste lasteaed ja Õisu lasteaed jäävad tegutsema nimetatud lasteaedadena.
Vajadusel moodustatakse sõimerühm.
21.3.2. Ühtlustatakse lasteaia kulude lapsevanemate kaetava osa
suurus.
21.3.3. Ühest perest kahe või enama lapse käimisel lasteaias kuulub lapsevanemal tasumisele lasteaia kulude lapsevanemate poolt
kaetav osa ühe lapse eest.
21.4. Noorsootöö
21.4.1. Jätkavad tegutsemist Abja noortetuba, Kamara noortekeskus, Kaarli noortekeskus ja Vana-Kariste noortetuba.
21.4.2. Luuakse noortekeskused Hallistesse ja Õissu.
21.4.3. Tegutsemist jätkab alaealiste komisjon.
22. Kultuur
22.1. Abja Muuseum ja Mulgi Külamuuseum jätkavad tegevust,
toimub spetsialiseerumine.
22.2. Abja raamatukogu, Kamara raamatukogu, Halliste raamatukogu, Rimmu raamatukogu, Uue-Kariste raamatukogu ja Õisu
raamatukogu jätkavad tegevust.
22.3. Abja kultuurimaja, Halliste rahvamaja, Kaarli rahvamaja,
Uue-Kariste rahvamaja ja Vana-Kariste seltsimaja jätkavad tegevust.
22.4. Jätkuvad kõik traditsioonilised üritused.
23. Sport
23.1. Jätkuvad kõik traditsioonilised spordiüritused.
23.2. Jätkatakse spordiringide ja sportlaste tegevuse toetamist.

IX KÜLAELU
24. Kehtestatakse uus külavanema statuut.
25. VALLA arengukava vastuvõtmisel arvestatakse olemasolevate piirkondade arengukavadega.
26. VALD tagab rahaliste vahendite olemasolu korral üldjuhul mittetulundusliku tegevuse kaasfinantseerimise valla
arengukavas välja toodud tegevustele, kaasfinantseerimisel
võetakse üle mõlema omavalitsuse positiivsemad tavad.
27. Luuakse valla mittetulundusühingute ümarlaud.

X SOTSIAALHOOLEKANDE JA
TERVISHOIU KORRALDAMINE
28. Kuni VALLA ühtse korra kehtestamiseni rakendatakse
mõlema omavalitsuse sotsiaaltoetuste maksmise korrast saajale
soodsamaid tingimusi.
29. Jätkatakse eakate õnnitlemist.
30. VALD korraldab kauplusauto teenuse jätkumise või loob
kaugemate piirkondade elanikele alternatiivse võimaluse esmatarbekaupade kättesaamiseks.
Î

31. Vähekindlustatud peredele hüvitatakse esitatud kuludokumendi alusel osaliselt küttekulud.
32. Jätkatakse puuetega inimeste toetamist.
33. Korraldatakse liikumispuudega isikute transport.
34. Toetatakse perearstikeskuse tegevuse jätkamist ja ruumide nõuetega vastavusse viimist.

60. Leping jõustub 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates.
61. Leping kehtib 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni järgmiste
kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste tulemuste
väljakuulutamiseni.

XI TEENUSTE KORRALDAMINE

XVI VAIDLUSTE LAHENDAMINE

35. Kesksete administratiivfunktsioonide täitmine toimub
valla keskuses Abja-Paluoja linnas.
36. Säilitatakse praeguste keskasulate optimaalsed keskusfunktsioonid, endises vallakeskuses Hallistes luuakse teeninduspunkt.
37. Peale ühinemisjärgse valimisperioodi möödumist korraldatakse eespool nimetatud avalike teenuste osutamine vähemalt samal tasemel kas teeninduspunkti töö jätkamisena või
muul viisil, lähtudes elanike vajadustest ning avaliku halduse
arengust.
38. Ühinenud omavalitsusüksuste teenuste osutamiseks
asutatud hallatavad asutused lähevad VALLA alluvusse.

62. Lepingu täitmisega seotud vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.

XII MAJANDUS, RAHANDUS JA
EELARVE
39. Omavalitsus kaasfinantseerib vajadusel järgmistele riigimaanteedele tolmuvaba kergkatte rajamist:
39.1. Viljandi – Uue-Kariste – Abja-Paluoja;
39.2. Vana-Kariste – Sarja – Laatre;
39.3. Sarja – Abja-Paluoja
ja peab prioriteetseks
39.4. Abja-Paluoja – Halliste,
39.5. Kamara – Mõisaküla
kergliiklustee rajamist.
40. Sama hinnatasemega teenuste pakkumise korral eelistatakse võimalusel valla osalusega äriühingut.
41. Viiakse ellu mõlema endise omavalitsuse vee- ja kanalisatsiooni arengukava.
42. Toetatakse Abja-Paluoja linnas konstaablipunkti tegevuse
jätkamist.
43. Jätkatakse endises Abja vallas kahe prügila likvideerimist.
44. Abja-Paluoja linna rajatakse jäätmejaam ja Hallistesse
keskkonnajaam.
45. Jätkatakse tasuta lumetõrjet iga valla elanike registris
arvel oleva elaniku alaliselt kasutusel oleva elamuni.
46. Jätkatakse Õisu Põrguoru maastikukaitseala hooldamist.
47. VALLA volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise
päevast kuni eelarveaasta lõpuni (2009. a. lõpuni) jätkatakse
eraldiseisvalt vastu võetud eelarvete täitmist.
48. VALLA eelarve koostamisel tuleb lähtuda käesoleva
lepingu punktis 3 sätestatud ühinemise eesmärkidest, kehtivatest arengukavadest ja kõigi ühinenud omavalitsusüksuste
huvidest.
49. VALLA eelarve koostamisel arvestatakse ühinenud omavalitsusüksuste varasemate prioriteetidega. VALLA eelarve
peab kajastama käesolevas lepingus kokkulepitud tegevuste,
teenuste ja asutuste finantseerimist.

XIII INVESTEERINGUD
50. Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse ühinenud
omavalitsuste arengukavasid, senitehtud investeeringuid
ja võetud kohustusi ning arvestatakse majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasutamist piirkonna
elanike poolt.
51. Tulenevalt punktis 50 toodud põhjendustest on koostatud
prioriteetsete investeeringute finantseerimise kava (LISA 1).
Kava realiseerimisel lähtutakse kavandatud oma- ja kaasfinantseeringu proportsioonidest. Kavandatud kaasfinantseeringu
vähenemisel võib proportsionaalselt vähendada ka omafinantseeringu mahtu, kaasfinantseeringu suurenemisel võib
proportsionaalselt suurendada omaosaluse mahtu.
52. Investeeringuid, mida rahastatakse vastavalt riiklikele
plaanidele, tehakse nendest plaanidest lähtudes.
53. Kohaliku omavalituse üksuste ühinemise soodustamise
seadusega sätestatud ühinemistoetust kasutatakse seadusega
ettenähtud korras. Prioriteediks seatakse investeeringud, lähtudes punktis 50 toodud põhjendustest.
54. Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette
nähtud prioriteetse infrastruktuuri kaasajastamist, sh riigiteede
rekonstrueerimist ning elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele suunatud objektide ehitust. Eelarve kujundamise
prioriteetseks valdkonnaks on teedevõrgu parendamine.
55. Piirkonna arendamiseks taotletakse riiklike ja rahvusvaheliste programmide vahendeid.

XIV TÖÖTAJAD JA TEENISTUJAD
56. Ühinenud omavalitsusüksuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle VALLA alluvusse. Töölepingu tingimused,
mis üleminevatel töötajatel on kehtinud eelmise tööandja või
tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad VALLALE
kui uuele tööandjale.
57. Ühinenud omavalitsuste ametiasutuste (vallavalitsuste)
teenistujad jätkavad teenistust reeglina oma endises eluvaldkonnas juhul, kui VALLA ametiasutuse või -asutuste struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse
personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja
oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine. Töötajate vabastamisel ja hüvituste maksmisel
lähtutakse seadustes sätestatust.
58. VALLA ametiasutuse struktuuri väljatöötamisel ja rakendamisel võetakse aluseks ametiasutuse struktuur, mille on
heaks kiitnud lepingupoolte volikogud enne ühinemist.

XV LEPINGU JÕUSTUMINE JA
KEHTIVUS
59. Leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud mõlema lepingupoole volikogud oma otsusega. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad.

XVII MUUD TINGIMUSED
63. Leping kehtestab pooltele kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad lepingu tingimusteta täitmise.
Kui ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus
käesolevas lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse lepingus sätestatust.
64. Leping on koostatud kahes identses eestikeelses eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe. Leping edastatakse ka
Viljandi maavanemale ning avalikustatakse kummagi poole
ametlikul veebilehel ja Riigi Teatajas.
65. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab ette
omavalitsuste esindajatest koosnev ühiskomisjon.
Investeeringud
Abja valla
territoorium
Eakate päevakeskuse
rekonstrueerimine
Abja Gümnaasiumi
spordihoone
SA Abja haigla
rekonstrueerimine
Vee- ja kanalisatsiooni
renoveerimine

LISA nr 1
Planeeritav
omaosalus

Planeeritav
maksumus
1 000 000

850

150 000

18 000 000

7 000 000

32 000 000

3 200 000

40 000 000

8 000 000

Halliste valla territoorium
Vee- ja kanalisatsiooni
renoveerimine
28 800 000
Laste ohutu koolitee
(kergliiklustee põhikoolini) 3 000 000
Kaarli rahvamaja
renoveerimise jätkamine
1 500 000
Õisu külatuba
2 000 000

6 000 000
500 000
300 000
500 000

Teede remondi pingerida vastavalt teehoiukavale:
Halliste vald
Järjekord Tee nimi

Pikkus

I
II
III
IV
V

Tarkuse–Reino tee
Kõrgenõmme tee
Rimmu tee
Sillaotsa–Lillaku tee
Ülemõisa–Kaarli
raudteejaama tee
VI Halliste Aleviku tänavad
Abja vald
Järjekord Tee nimi
I
II

1,946 km
2,078
0,538
1,166

Tööde
kirjeldus
Olemas
Olemas
Olemas
Olemas

0,996

Olemas

Pikkus km

Abja tee
Nuia, Hariduse, Tikuti,
Põhja tn elamute teed
III Kamara korruselamute teed
IV Luiga

0,4

Tööde
kirjeldus
pindamine

0,6
0,4
2,0

pindamine
pindamine
remont

Sotsiaaltoetused

LISA nr 2

Toetuste maksmiseks töötab uus volikogu välja ühtsed korrad.
Uues omavalitsuses garanteeritakse elanikele alljärgnevad
toetused:
1) lapse sünnitoetus 5000 krooni;
2) matusetoetus 1000 krooni;
3) tasuta koolitoit (määratud ulatuses gümnaasiumi lõpuni)
ja jõulupakid (lastele kuni algkooli lõpuni);
4) ranitsatoetus 1000 krooni;
5) koolilõputoetus põhikoolilõpetajatele 600 krooni, gümnaasiumilõpetajatele 1000 krooni. Medaliga lõpetajate toetamine
otsustatakse eraldi volikogu poolt;
6) ühekordsed sotsiaaltoetused vähekindlustatud peredele;
7) küttetoetus vähekindlustatud peredele avalduse alusel;
8) juubelitoetus eakatele alates 70. eluaastast 300 krooni;
9) toetus kuni 18-aastastele lastele raviprillide ostmiseks.
Traditsioonid
Jätkatakse järgmisi traditsioone:
1) laste sündide pidulik registreerimine;
2) eakate õnnitlemine sünnipäevadel;
3) parimate sportlaste jt tunnustamine;
4) valla aukodaniku valimine;
5) lastekodulaste külastamine;
6) Tšernobõli veteranide toetamine.

LISA nr 3

Põhjendused ja argumendid
uue omavalitsusüksuse nime
määramiseks
Ühinemisprotsessi alustanud Abja ja Halliste vald on uue
omavalitsusüksuse nime määramisel sattunud vastuollu, mille
lahendamiseks on ühinemiskomisjon pöördunud ametliku
otsuse saamiseks kohanimenõukogu poole.
Volikogude moodustatud ühinemiskomisjon on nõustunud, et ühinemise käigus tekkiva omavalitsuse nimeks saab
Halliste vald keskusega Abja-Paluoja linnas. See seisukoht
on fikseeritud ka käesolevas Ühinemislehes avaldatud ühinemislepingu projektis. Abja Vallavalitsuse ametnikud aga
soovivad tekkiva omavalitsuse nimeks Abja valda keskusega
Abja-Paluoja linnas.
Kujunenud olukorras pöördus allakirjutanu 2. detsembril
2008 kirjalikult Siseministeeriumi haldusalas tegutseva riikliku
kohanimenõukogu poole palvega kujundada ja anda tulevase
ühendvalla nime määramiseks omapoolne ametlik seisukoht:
kas on olemas kindel ja kohustuslik reegel nime määramiseks
või võib nime määramisel kasutada mõnd muud demokraatlikku moodust nagu rahvaküsitlus või liisu heitmine?
Kohanimenõukogu arutab seda küsimust ja saadab oma
ametliku seisukoha, mis on täitmiseks kohustuslik, pärast 18.
detsembril 2008 Tallinnas toimuvat järjekordset istungit. Kuna
käesolev leht on selleks ajaks juba trükitud, avaldatakse otsus
kindlasti Abja ja Halliste valla kodulehel, samuti ajalehe “Lõuna-Mulgimaa” jaanuarinumbris.
Ent juba 17. novembril 2008 konsulteeris allakirjutanu
ühendvalla nime küsimuses e-posti teel kohanimenõukogu
liikmetega, jõudes ühisele põhimõttelisele seisukohale Halliste
nimevariandi kasuks.
Põhjendused ühendvalla nimena “Halliste” kasuks on järgmised:
• Halliste on pikaajalise traditsiooniga maa-alalise üksuse
ehk kihelkonna nimi, mis laienes terves ulatuses ka praegusele
Abja vallale;
• “Abja” on valla nimena ajalooliselt käibesse tulnud Abja
mõisa kaudu. Selle nime laiendamine kogu Halliste kihelkonna
territooriumile ei sobi kokku traditsioonilise kohanimekasutusega;
• Lõuna-Viljandimaal on säilinud ajaloolised kihelkonnanimed: Paistu, Karksi, Tarvastu, Kõpu, samuti veel Viljandimaal
Suure-Jaani, Kolga-Jaani – selle traditsiooni jätkamist tuleb
toetada;
• väide, et Abja vald on praegu suurem ja seetõttu peaks
kasutusele võtma suurema valla nime, ei ole argument.
Kohanimenõukogu seisukoht tundub ainuõige ja väärikas,
kuna sisuliselt taastab Halliste ühendvalla nimena muistse
Halliste kihelkonna nime tema ajaloolis-geograafilises ulatuses. Käesolev juhtum on lihtne ja elegantne, mujal ei pruugi
lahendused nii kauget ajaloolist põhjendust leida.
Lembit Kruuse

Korduma kippuvad
küsimused
Kohtumistel vallarahvaga olen kogenud kaasamõtlemist ja
suurt tahet piirkonna arengu edendamisel. Abja ja Halliste
valla ühinemine lisab võimalusi konkurentsieelise saamiseks.
Vaatamata üldisele positiivsele foonile kerkivad aeg-ajalt üles
küsimused, millele tahan vastata.
 Kahe vaese liitmisel ei saa rikast.
On teada tõsiasi, et koos toimetamisel on kulud alati väiksemad - lisaväärtus tekib liidetavatele objektidele, rahale ja
inimestele. Ühinemise eesmärk ongi kõikide seniste hüvede
ja tegevuste jätkumine ja tekkinud lisaväärtuse (sünergia) kasutamine piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks.
 Kas ääremaa jääb veel rohkem ääremaaks?
Ääremaa on seda suurem, mida kaugemal ta on linnast. Tallinna linnalähispiirkonnaks on 30 kuni 40, Viljandil 10 kuni 15
kilomeetrit. Mida tugevamaks arendate piirkonna keskuse, seda
suurem on tema mõjusfäär. Tugevdades oma keskust, väheneb
ka ääremaastumine. On selge, et arvestatav kaubanduskeskus
rajatakse ikka linna. Viisteist minutit kodunt linna sõiduks ei
ole pikk aeg. Oluline on, et piirkonnas oleksid korralikud teed,
telefoni- ja internetiühendus ning valgustatud külakeskused.
Elamiseks sobivad kaunid paigad asuvad just teie lähiümbruses. Pisivaldade killustatus suurendab ääremaastumist.
 Kas külaseltside toetamist jätkatakse?
Koosolekutel analüüsisime mõlema omavalitsuse mittetulundusühingute ja kodanikualgatuse toetamise korda. Need
olid väga sarnased. Erinevus oli ainult väljakujunenud tavades.
Külaseltside ja MTÜ-de koosolekutel tehtud ettpanekud,
lülitati ühinemislepingu projekti järgmises sõnastuses: “VALD
tagab rahaliste vahendite olemasolu korral üldjuhul mittetulundusliku tegevuse kaasfinantseerimise valla arengukavas
välja toodud tegevustele, kaasfinantseerimisel võetakse üle
mõlema omavalitsuse positiivsemad tavad.”
 Milleks kiirustada, nagunii liidetakse.
Peame ise kujundama oma piirkonna tugevaks ja elujõuliseks
– nii saame sobivaima ja elujõulisema koos toimiva üksuse.
Võidame ka ajas, sest meie piirkonna majandus saab varem
hakata kasutama ühinemisega kaasnevaid eeliseid. Omavalitsused, kes soovivad piirkonna elujärge ja kvaliteeti tõsta,
peavad ellu viima pakutud võimalusi. Edasi liikumiseks on
üks tee, paigal tammumiseks tuhandeid.
Positiivset kaasamõtlemist ja jõulurahu kõigile!
Lembit Kruuse,
ühinemise konsultant

Abja ja Halliste valla ÜHINEMISLEHT. Toimetaja Meelis Sõerd (Sarja tee 18, Veskimäe k 69404 Abja-Paluoja Postkontor,
tel Abja vallamajas 435 4792, kodus 436 0030, EMT 5395 7842, e-mail: meelis@abja.ee).

