SONDA VALLA JA KIVIÕLI LINNA ÜHINEMISLEPING
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise
seaduse ja Kiviõli Linnavolikogu ettepaneku Sonda Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse
korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (26. november 2015. a otsus nr 100) ning Sonda
Vallavolikogu (14. detsember 2015. a otsus nr 16/50) otsuse ühinemisläbirääkimistega
nõustumise kohta ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, sõlmivad Sonda vald
ja Kiviõli linn (edaspidi nimetatud lepinguosalised) käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping),
mille eesmärgiks on moodustada ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus (edaspidi
Vald) .
1.

ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva lepinguga sätestavad Sonda vald ja Kiviõli linn omavalitsusüksuste vabatahtliku
ühinemise aja, eesmärgid, nime, piirid, keskuse, liik, sümboolika, ühinenud omavalitsusüksuste
õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja avalike
teenuste osutamise põhimõtted valdkonniti, töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste
lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise, samuti muude
lepinguosaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamise.
1.2 Valla tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, omavalitsusüksusele pandud
kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite kasutamisel lähtub Valla
volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust.
2.

ÜHINEMISE AEG

2.1 Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemine toimub 2017. aasta Valla volikogu valimistulemuste
väljakuulutamise päeval.
2.2 Punktis 2.1 nimetatud hetkest omab Vald kõiki lepinguosaliste õigusi ja kohustusi ning
lähtub käesolevas lepingus kokkulepitust.
3.

ÜHINEMISE EESMÄRGID

3.1 Ühinemise üldine eesmärk on luua võimekas ja kvaliteetseid avalikke teenuseid pakkuv
kohalik omavalitsus.
3.2 Lepinguosalised seavad eesmärgiks:
3.2.1 tagada elanikele hea ja turvaline elukeskkond;
3.2.2 luua soodsad tingimused mitmekesise väikeettevõtluse ja mikroettevõtluse arenguks;
3.2.3 panustada ühinenud kogukondade ühistegevustesse ning kohaliku identiteedi säilimisse;
3.2.4 tagada transpordiühendused ja sidusus Valla piirkondade vahel;
3.2.5 tagada Valla läbipaistev ning avatud juhtimine ja elanikkonna kaasamine;
3.2.6 olla arvestatav partner riigile ja teistele omavalitsustele;
3.2.7 luua ligimeelitav elukeskkond, kuhu inimesed sooviksid elama asuda.
4.

VALLA NIMI, PIIRID, KESKUS, LIIK JA SÜMBOOLIKA

4.1 Uus kohaliku omavalitsuse üksus on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille liik on vald ja nimi
on Kiviõli vald.
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4.2 Valla territoorium moodustub lepinguosaliste territooriumidest ja piir kulgeb mööda
ühinenud omavalitsuste välispiiri.
4.3 Kiviõli linn on asustusüksusena Kiviõli valla keskus.
4.4 Kiviõli Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiliseks asukohaks on Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli
linn, Ida-Virumaa.
4.5 Kiviõli valla sümboolika (valla vapp ja lipp) töötatakse välja konkursi korras.
4.6 Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemise tulemusena ühinevad kohaliku omavalituse üksused
kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud lõppevad. Ühinemise tulemusena moodustunud Vald on
ühinenud kohaliku omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
5.
HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE
ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1 Lepinguosaliste õigusaktid kehtivad kuni Kiviõli valla õigusaktide kehtestamiseni selle
lepinguosalise territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid ja ulatuses, mis ei ole vastuolus
käesoleva lepinguga.
5.2 Kiviõli valla jaoks töötatakse välja uus põhimäärus, mille kehtestavad identsena ühinevate
omavalitsuste volikogud enne ühinemist. Lepinguosaliste volikogude kehtestatud Valla
põhimäärus jõustub 2017.a kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise
päevast alates. Juhul, kui ühinevate omavalitsuste kõik volikogud ei ole eelmises lauses
sätestatud tähtajaks Valla põhimäärust kinnitanud, kasutatakse kuni uue põhimääruse
kinnitamiseni, Sonda valla põhimäärust ja sümboolikat.
5.3 Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja
hallatavad asutused lähevad Kiviõli vallale üle Lepingu punktis 2 sätestatud ajal.
5.4 Kiviõli valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue
üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste arengukavad, eelarvestrateegiad,
eelarved ja üldplaneeringud.
5.5 Valla eelarve koostamisel rakendatakse võimalusel kaasava eelarve menetluse põhimõtteid.
5.6 Pärast ühinemise teel Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustumist viiakse kõik
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste senised täitevorganid ning ametiasutused ja
ametiasutuste hallatavad asutused üle moodustunud Valla koosseisu. Valla koosseisu üleviidav
ametiasutus ja hallatav asutus tegutseb kuni asutuse uue põhimääruse kehtestamiseni seni
kehtinud põhimääruse järgi.
5.7 Oluliste arengu- ja asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamiseks ühinemise
ettevalmistuse perioodil moodustavad osapooled vastava(d) komisjoni(d).
6.
VALLA
JUHTIMISSTRUKTUUR
ÜMBERKORRALDUSED

JA

ORGANISATSIOONILISED

6.1 Kiviõli vallavolikogu koosseisus on 19 volikogu liiget, kes valitakse ühes ringkonnas, mis
moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt.
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6.2 Vallavolikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.
6.3 2017. aasta kohalikel valimistel avatakse valimisjaoskonnad 2013. aastal volikogude
valimistel toimunud valimisjaoskondade asukohtades.
6.4 Kiviõli valla juhtimisel rakendatakse lähenemist, mille kohaselt valla strateegiline juhtimine
on korraldatud keskselt ning avalike teenuste osutamine võimalikult kohalikul tasandil.
6.5 Kõrget professionaalsust ja spetsialiseerumist eeldavad teenused koondatakse Kiviõli linna,
mis on ka kogu omavalitsuse haldus- ja teenuskeskuseks. Tasakaalustatud arengu ja avalike
teenuste kättesaadavuse tagamiseks säilitatakse ja arendatakse kohalikke teenuskeskuseid.
6.6 Kiviõli valla teenuskeskused jäävad toimima tänastes asukohtades (Kiviõli, Sonda) vallale
kuuluvates hoonetes, kus toimub elanike vastuvõtt ja teenindamine sotsiaal, majandus- ning
teistes küsimustes, mida on juhtimiskorralduslikult otstarbekas kohapeal osutada.
Teenuskeskuste töö korraldamisel lähtutakse vallaelanike vajadustest ja otstarbekusest, võimalik
on ka erinevate täiendavate teenuste ja töötajate lisandumine teenuskeskustesse.
6.7 Lepinguosaliste linna- ja vallavalitsuste teenistujad ja hallatavate asutuste töötajad jätkavad
teenistust või tööd oma endises valdkonnas juhul, kui Valla ametiasutuse või hallatavate asutuste
struktuurist ei tulene teisiti.
6.8 Kiviõli valla ametiasutuse teenistuskohtade määratlemisel ja töökeskkonna ettevalmistamisel
võetakse aluseks juhtimisstruktuur, mille lepinguosalised tellivad teenusena 2017. aasta jooksul.
Töölepingu- ja teenistustingimused, mis teenistujatel kehtisid tegevuse lõpetanud tööandja
juures, on siduvad Kiviõli vallale kui uuele tööandjale.
6.9 Lepinguosaliste ühinemisel läbiviidud organisatsiooniliste ümberkorralduste tõttu
koondatavatele ametnikele ja töötajatele, kelle teenistussuhe lepinguosalise juures on pikem kui
üks tööaasta, nähakse ette täiendav preemia. Kui töötaja või ametniku teenistussuhe
lepinguosalise juures on kestnud üks kuni viis tööaastat on täiendava preemia suuruseks 3
kuupalka, üle viie aasta kestnud teenistussuhte korral on täiendava preemia suuruseks 6
kuupalka.
6.10 Valla ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust põhiliselt oma endises töövaldkonnas,
välja arvatud juhul, kui Kiviõli valla ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö
ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige
sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja
haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
6.11 Võimalusel jätkatakse seniseid rahvusvahelisi koostöösuhteid ning kuulumist senistesse
koostööorganisatsioonidesse. Lõplikud otsused teeb Valla volikogu pärast 2017. aasta volikogu
valimisi.
6.12 Avalike teenuste parema kättesaadavuse ja elanikkonna turvalisuse tagamiseks tehakse
aktiivset koostööd kolmanda sektoriga.
6.13 Enne ühinemise jõustumist peavad lepinguosaliste volikogud võlakohustuse või muu
pikaajalise kohustuse võtmise kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani, konsensuslikult
heaks kiitma ühinemislepingu kõigi lepinguosaliste volikogude poolt kinnitamise päevast alates.
7.

AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA ARENDAMINE

7.1. Haridus ja noorsootöö
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7.1.1. Alus- ja üldhariduse arendamisel lähtutakse järgnevast:
7.1.1.1 Valdkonna arendamise aluseks on ühine ja tervikvaatest lähtuv planeerimine, mis
arvestab nõudlust ja pakkumist piirkonna erinevates osades.
7.1.1.2 Olemasolevad lasteaiad säilitatakse.
7.1.1.3 Lasteaia osalustasude printsiibid ühtlustatakse.
7.1.1.4 Alushariduse õpetajate palgatasemed ühtlustatakse kahe aasta jooksul, eesmärgiks on viia
nelja aasta jooksul palgatase vähemalt 85%ni üldhariduskoolide õpetajatele riiklikult kehtestatud
alammäärast.
7.1.1.5 Tagatakse võimalikult kvaliteetne põhiharidus, mis vähemalt esimeses kooliastmes säilib
olemasolevates asukohtades.
7.1.1.6 Kaalutakse võimalusi Kiviõli Vene Kooli õppehoone kasutuse optimeerimiseks.
7.1.1.7 Panustatakse Kiviõli I Keskkool kui tugeva piirkonna gümnaasiumi säilitamisele ja
arendamisele
7.1.1.8 Üldhariduskoolide õpetajate palgatasemed ühtlustatakse kahe aasta jooksul, eesmärgiks
on saavutada nelja aasta jooksul palgatase, mis ületab vähemalt 10% võrra riiklikult kehtestatud
alammäära.
7.1.1.9 Panustatakse hariduslike erivajadustega õpilaste tugiteenuste arendamisse (logopeediline,
eripedagoogiline- jne abi), HEV õpilastele pakutakse võimetekohaseid ja paindlikke
õppimisvõimalusi.
7.1.1.10 Vajadusel luuakse olemasolevate lasteasutuste baasil hariduslike erivajadustega lastele
eraldi lasteaiarühm ning eraldi klassikomplekt vähemalt esimeses kooliastmes õppivatele
õpilastele.
7.1.1.11 Vastavalt võimalustele toetatakse eraalgatusi haridusteenuse pakkumisel.
7.1.1.12 Tehakse koostööd kutseõppeasutustega ja ettevõtetega, panustakse täiskasvanute
täiendkoolitustesse ja ümberõppesse.
7.1.1.13 Panustatakse piirkonna muukeelsete inimeste kaasamisse haridusellu (sh
noorsootöösse).
7.1.1.14 Jätkatakse olemasolevate haridusvaldkonna traditsiooniliste üritustega.
7.1.2 Noorsootöö ja huvihariduse arendamisel lähtutakse järgnevast:
7.1.2.1 Lähtutakse eesmärgist säilitada heal tasemel noorsootöö ja vaba aja veetmise võimalused
noortele vähemalt olemasolevates asukohtades.
7.1.2.2 Noorsootöö viiakse ühtse juhtimise/koordineerimise alla, mis võimaldab efektiivset ja
tulemuslikku koostööd.
7.1.2.3 Noorsootöö sisulise tegevuse arendamiseks viiakse läbi ühtne kvaliteedi hindamine.
7.1.2.4 Noorsootöö sisu arendamisel seatakse eesmärgiks, et see oleks noorte huvidel põhinev,
paeluv ja kaasav.
7.1.2.5 Lisaks siseruumidele panustakse noorte vaba aja veetmisel ka välitingimuste
arendamisse, nelja aasta eesmärgiks on korrastada olemasolevad ja võimalusel välja arendada
vähemalt üks uus väliatraktsioon, mis on noorte välja valitud.
7.1.2.6 Toetatakse noortemalevate ja laagrite korraldamist ning noorte osalemist analoogsetes
ettevõtmistes väljaspool Valda.
7.1.2.7 Huvihariduses panustatakse Kiviõli Kunstide Kooli arendamisse ning kvaliteedi
tõstmisesse.
7.2 Kultuur, sport ja vaba aeg
7.2.1 Lähtutakse eesmärgist tagada kultuuri- ja vaba aja tegevused ning kooskäimise kohad
olemasolevates asukohtades, sh rahvamajad, raamatukogud jne.
7.2.2 Kultuuri,
spordi ja vaba aja tegevuste korraldamine
viiakse ühtse
juhtimise/koordineerimise alla.
7.2.3 Panustatakse traditsiooniliste ürituste edasiarendamisse ning uute ühiste suuremate
sündmuste korraldamisse, mis kaasavad erinevaid osapooli ning aitavad luua piirkonnas
ühtsustunnet.
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7.2.4 Traditsioonilised piirkonna üritused, millesse panustatakse: jaanituled olemasolevates
kohtades, Sonda suvepiknik, Uljaste triatlon, Erra külapäev, Uljaste Triibu, Aastalõpu ball,
Kiviõli linnapäev/keemikute päev, lastekaitsepäev, motofestival, Kiviõli Seiklusturismi
lumelaua/pargisõidu võistlus jne.
7.2.5 Vabaaja veetmise võimaluste arendamisel panustatakse võrgustiku loomisesse, kuhu
kuuluvad spordisaalid, välisrajatised, rannaalad ja avalikuks kasutuseks suunatud objektid, sh
Kiviõli seiklusturismikeskus, Aidu veespordikeskus, Sonda elamuskeskus “Ajavagun”, Maidla
mõisakompleks, Lüganuse kirik jt. olulisemad objektid.
7.2.6 Sporditegevuse arendamisel rakendatakse piirkonna väga häid tingimusi.
7.2.7 Toetatakse seltsitegevust ja kogukondade algatust.
7.2.8 Vähemalt üks kord kalendrikuus antakse välja Valla ajaleht.
7.2.9 Toetatakse Lüganuse Ristija Johannese kiriku ja kalmistute jätkusuutlikku arengut.
7.3 Sotsiaalteenused ja -toetused, tervishoid
7.3.1 Sotsiaalteenuste ja –toetuste puhul lähtutakse järgnevast:
7.3.1.1 Sotsiaalteenuste ja –toetuste arendamisel lähtutakse isikute vajadustest, eelistatakse
abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele
korraldada oma elu iseseisvalt. Abivajaduse välja selgitamisel lähtutakse terviklikust
lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist
mõjutavaid asjaolusid.
7.3.1.2 01.01.2018 rakendub ühtne sotsiaalteenuste osutamise ja –toetuste maksmise
regulatsioon.
7.3.1.3 Sotsiaalvaldkonna juhtimine toimub omavalitsuse keskuses. Teenuskeskused hakkavad
toimima Sondas ja Erras.
7.3.1.4 Tulenevalt elanikkonna kiirest vananemisest panustatakse eakate päevakeskuste ning
sotsiaalhoolekandeteenuste arendamisse.
7.3.1.5 Panustatakse sotsiaaleluruumide väljaarendamisse.
7.3.1.6 Koostöös eraettevõtjatega arendatakse ühist sotsiaaltransporditeenust.
7.3.1.7 Prioriteetsete teenustena arendatakse Vallas koduteenust ning teisi sotsiaalteenuseid,
mis toetavad ja suurendavad inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, s h tasulisi
teenuseid.
7.3.1.8 Sotsiaalhoolekandeteenuseid arendatakse koostöös erasektoriga.
7.3.2 Tervishoiu arendamisel lähtutakse järgnevast:
7.3.2.1 Panustatakse esmatasandi tervisekeskuse arendamisse Kiviõlis (üldarstiabiteenus,
koduõendus, füsioteraapia, ämmaemandateenus ning muud teisesed ja toetavad teenused).
7.3.2.2 Toetatakse kohalike perearsti vastuvõtupunktide säilitamist tänastes asukohtades.
7.3.2.3 Panustatakse eriarstiabi säilimisse piirkonnas.
7.3.2.4 Läbi investeeringute ning ürituste korraldamise panustatakse rahvatervise arendamisse.
7.4
Kommunaalmajanduse ja ühistranspordi arendamisel lähtutakse järgnevast:
7.4.1 Munitsipaalkinnisvara haldamiseks luuakse uus ühine asutus või äriühing, mille
eesmärgiks on kogu vara heaperemehelik ja efektiivne majandamine.
7.4.2 Heakorrateenuseid osutatakse paindlikult, vajadusel ja võimalusel ostetakse teenuseid
sisse.
7.4.3 Panustatakse avaliku ruumi arendamisse omavalitsuse erinevates piirkondades, sh Kiviõli
linna kui kohaliku omavalitsuse üksuse keskusesse.
7.4.4 Ühtse ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks koostatakse Valla uus
üldplaneering hiljemalt 3 aasta jooksul volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast
arvates.
7.4.5 Vallasiseses ühistranspordi ja koolitranspordi korraldamisel töötatakse välja ühine
lahendus, mis lähtub elanike vajadustest ning avalike teenuste osutamise korraldamisest.
7.4.6 Soojamajanduse arendamisel kaalutakse soodsamaid alternatiive, võimalusel võetakse
kasutusele taastuvenergia lahendused.
5

7.4.7 Jäätmemajanduses minnakse üle ühiselt korraldatud jäätmeveole.
7.4.8 Jätkatakse Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti tegevust.
7.4.9 Jätkatakse suurjäätmete kogumisringide regulaarset korraldamist.
7.4.10 Teedevõrgu ühiseks arendamiseks koostatakse ühine teehoiukava.
7.4.11 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine toimub vee-ettevõtjate poolt.
7.4.12 Avaliku turvalisuse tagamine toimub koostöös riiklike institutsioonidega, m.h toetatakse
abipolitseinike tegevust.
7.4.13 Toetatakse vabatahtlikke tuletõrje- ja merepäästeüksuste tegevust.
7.4.14 Jätkatakse “Ehitised korda” programmi rakendamist.
7.5
Ettevõtlus
7.5.1 Piirkonna jaoks on kriitilise tähtsusega ettevõtluse mitmekesistamine, selleks
panustatakse turismisektorisse, sh Kiviõli Seiklusturismi Keskus, Sonda elamuskeskusesse
“Ajavagun” jt objektidesse ning ühiste koostöövõrgustike väljaarendamisesse.
7.5.2 Prioriteediks on Kiviõli tööstus- ja ettevõtlusala väljaarendamine, mille kõrval toetatakse
vastavalt võimalustele ka väiksemate ettevõtlusalade arengut.
7.5.3 Panustatakse olemasoleva kinnisvara ja ruumide kasutuselevõtmisele ettevõtluses.
7.5.4 Jätkatakse haridusprogrammis „Ettevõtlik kool” osalemist
7.5.5 Panustatakse ettevõtluskeskkonna turundusse ning maine kujundamisse, kaasatakse
ettevõtjaid ja haridusasutusi eesmärgiga tagada noortele võimalused kaasaegse elu- ja
ettevõtluskeskkonna näol.
7.5.6 Toetatakse traditsiooniliste ettevõtlusharude arengut, sh kalandus, metsandus ja
põllumajandus.
7.5.7 Toetatakse jagamismajanduse arengut eesmärgiga kasutada efektiivselt kohalikku
ressurssi erinevate teenuste osutamiseks.
7.6
Keskkond ja maaelu
7.6.1 Keskkonnaküsimuste puhul lähtutakse järgnevast:
7.6.1.1 Valla eesmärgiks on tagada järjepidev koostöö kaevandusalade arendajatega.
7.6.1.2 Vald osaleb aktiivselt oma pädevuse ja võimaluste piires nii otseselt, kui ka läbi
omapoolsete ettepanekute üleriigiliste põlevkivi- ja energiasektori arengukavade koostamise
töögruppide töös.
7.6.1.3 Vald teeb aktiivset koostööd riiklike institutsioonide ja üleriigiliste liitudega kohaliku
omavalitsuse finantseerimissüsteemi korrastamist puudutavates küsimustes.
7.6.1.4 Vald osaleb aktiivselt õigusloome kujundamisel, mis on seotud kaevandamislubade
väljastamise eelses menetluses keskkonnamõjude hindamise kvaliteedi parandamisega.
7.6.1.5 Seistakse selle eest, et kaevandusalade arendajad viiksid pooleliolevad projektid lõpuni
(karjäärialade sulgemine, kasutusest väljalangenud alade sotsiaalmajanduslikku keskkonda
tagasitoomine).
7.6.1.6 Uute arendusalade puhul on koostöö aluseks hea tahe ja koostööleping, mis sõlmitakse
enne volikogu arvamuse andmist loa otsuse eelnõule.
7.6.1.7 Vald ei pea õigeks kaevandustegevuse laiendamist või uute kaevanduste avamist oma
haldusterritooriumil, kui arendaja tegevus on varasemalt toonud kaasa olulised negatiivsed
keskkonnamõjud ning arendaja ei näita (ei ole näidanud) üles valmidust nendega tegelemisel.
7.6.1.8 Vald aitab kaasa kompensatsioonimehhanismide väljatöötamisel potentsiaalsete
kaevandusmõjude vähendamiseks.
7.6.1.9 Kehtestatakse printsiip: need piirkonnad, kust toimub ressursi kaevandamine või kus
toimub selle töötlemine saavad 50% maavarade kaevandamise õiguse tasust konkreetsete mõjude
leevendamiseks ning elukeskkonna arendamiseks, 50% läheb omavalitsuse üldiseks arenguks.
7.6.1.10 Vald koostab keskkonnaseire programmi, mille alusel koostöös ettevõtetega tagatakse
tööstuste ja kaevandusmõjude pidev seire.
7.6.1.11 Vallas tagatakse keskkonnaalane kompetents vastavate spetsialistide näol.
7.6.1.12 Valla eesmärgiks on olla vahendaja arendajate ja kogukonna vahel, et tagada
jätkusuutlikud lahendused veevarustuse, kompensatsioonimehhanismide jms osas.
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7.6.1.13 Seatakse eesmärgiks, et kõik vajalikud uuringutega seonduvad kulud peavad katma
kaevandusalade arendajad.
7.6.2 Maaelu puhul lähtutakse järgnevast:
7.6.2.1 Jätkatakse ja arendatakse küla- ja asumivanemate kui vabatahtlike valimist ja nende
tegevuse toetamist ning tugevdatakse nende suuremat osalust Valla elus ja otsustusprotsessides.
7.6.2.2 Tagatakse vähemalt olemasolevad ühendused äärealadega ning sealse taristu korrashoid.
7.6.2.3 Ühinetakse “maale-elama” tegevustega ning pakutakse võimalusi potentsiaalsetele
uutele elanikele.
7.6.2.4 Jätkatakse riiklike hajaasustuste programmide toetamist.
7.6.2.5 Vald jätkab lepinguosaliste üldplaneeringutes käsitletud elamualade väljaarendamist
eesmärgiga luua täiendavad võimalused Valda elamaasumiseks või vallakodanike
elamistingimuste parandamiseks.
8. ÜHINEMISTOETUSTE KASUTAMINE JA INVESTEERINGUD
8.1 Riigieelarvest Vallale eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse 80 % lisas 3 kokkulepitud
investeeringute teotamiseks ja 20 % teiste ühinemisega seotud tegevuste rahastamiseks .
8.2 Investeeringuid tehakse lähtuvalt ühinemislepingu lisas 3 väljatoodust, järgides seejuures
Valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades lepinguosaliste arengukavasid ja
eelarvestrateegiaid, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning võttes aluseks
majanduslikud võimalused.
8.3 Piirkonna arendamiseks ning investeeringute elluviimiseks taotletakse siseriiklike ja
rahvusvaheliste programmide vahendeid.
9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.
10. MUUD TINGIMUSED
10.1 Leping kehtestab lepinguosaliste kehtivad ja siduvad kohustused, mis tagavad lepingu
tingimusteta täitmise. Kui ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus käesolevas
lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse käesolev leping ülimuslikuks ning tegevustes
lähtutakse käesolevas lepingus sätestatust.
10.2 Leping on koostatud kolmes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest iga lepingu
pool saab ühe originaali. Lepingu koopia edastatakse Ida-Viru maavanemale ning
avalikustatakse lepinguosaliste ametlikul veebilehel ja Riigi Teatajas.
10.3 Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistavad ette omavalitsuste volikogude
otsustega ühinemiseks moodustatud valdkondlikud komisjonid.
11. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
11.1 Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui selle on identses sõnastuses kinnitanud kõigi
lepinguosaliste volikogud oma otsusega.
11.2 Lepingut saab muuta Valla volikogu koosseisu ¾ häälteenamusega.
11.3 Leping jõustub 2017. aasta volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates ja
kehtib järgmise Kiviõli vallavolikogu korraliste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
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12. LEPINGU LISAD
Käesoleva lepingu lisadeks on:
12.1 Lisa 1. Seletuskiri Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingule.
12.2 Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000.
12.3 Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020.
12.4 Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava.
12.5 Lisa 5. Sonda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.
12.6 Lisa 6. Kiviõli linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
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