
SÕMERU VALLA JA RAKVERE VALLA ÜHINEMISLEPING 
Käesoleva lepinguga sätestavad Sõmeru vald ja Rakvere vald omavalitsusüksuste vabatahtliku 

ühinemise eesmärgid, õigusliku staatuse, nime, sümboolika, piirid, ühinenud 

omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised 

ümberkorraldused ja avalike teenuste osutamise põhimõtted. Samuti omavalitsusüksuse 

ametiasutuse juhtimisstruktuuriga seotud muutused, töötajate ja teenistujatega seotud 

küsimuste lahendamise, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning õigustega seotud 

küsimuste lahendamise põhimõtted, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise, 

ajalised piirid ning muude lepinguosaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamise. 

 

I EESMÄRGID 

1. Ühendada valdade potentsiaal piirkonna parema arengu- ja konkurentsivõime 

saavutamiseks ning ettevõtlusele soodsa arengukeskkonna loomiseks. 

2. Edendada kohaliku demokraatiat, anda piirkonnast valitud volikogu liikmetele 

suuremad võimalused kohaliku elu küsimuste kaasarääkimisel ja tuleviku 

planeerimisel. Toetada kodanikualgatust ning stimuleerida kodanikuühendusi (sh 

seltsitegevus, külaliikumine, külavanemad) senisest aktiivsemalt kohalikust elust osa 

võtma. 

3. Tagada ühinenud valla elanikele kvaliteetsed ja ruumiliselt kättesaadavad, 

majanduslikult tõhusalt korraldatud avalikud teenused. Suurendada ühinenud valla 

haldussuutlikkust ning tagada hea avaliku halduse praktika. 

4. Arendada välja erinevate piirkondlike keskuste tasakaalustatud arendamisel põhinev 

võimekas kohaliku omavalitsuse üksus. 

 

II ÜHINEMISE AEG 

1. Uue omavalitsusüksuse kui avalik õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib alates 

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise 

päevast. Nimetatud hetkest omab uus omavalitsusüksus kõiki lepinguosaliste õigusi ja 

kohustusi ning lähtub käesolevas lepingus kokkulepitust. 

 

III UUE OMAVALITSUSÜKSUSE LIIK, NIMI, PIIRID JA SÜMBOOLIKA 

1. Uus kohalik omavalitsusüksus on vald. 

2. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse nimi on Rakvere vald (lepingus edaspidi VALD). 

3. VALLA territoorium moodustub Sõmeru valla ja Rakvere valla territooriumide 

summana ja valla administratiivpiir kulgeb mööda ühinenud omavalitsusüksuste 

välispiiri. 

4. Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemise ning nende baasil uue omavalitsusüksuse 

moodustamisega lõpetatakse ühinevate omavalitsusüksuste kui avalik-õiguslike 

juriidiliste isikute tegevus. VALD on kõigi nimetatud ühinenud omavalitsusüksuste 

õigusjärglane. 

5. VALLA jaoks töötatakse välja ja kehtestatakse uus põhimäärus. Kuni uue 

põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Sõmeru valla põhimäärusest. 

6. VALLA sümboolikana kasutatakse Sõmeru valla vappi ja Rakvere valla lippu. 
 

IV HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA 

KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS 

1. VALLA tegevus lähtub kohalikule omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seadustega, 

nende alusel välja antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud 

kohustustest ja vallaelanike õigustatud vajadustest ning lähtub käesolevas lepingus 

sätestatud kokkulepetest. 



2. Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad edasi kuni VALLA õigusaktide 

kehtestamiseni selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid ja 

ei ole vastuolus käesoleva lepinguga. 

3. VALLA arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue 

üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste arengukavad, 

eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud omavalitsuse territooriumil, kus nad 

enne ühinemist kehtisid. 

4. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad 

varad ja hallatavad asutused lähevad VALLALE pärast ühinemist. 

5. Punktis 4 nimetatud asjaajamise dokumendid ja varad annavad lepingupooled 

(vallavanem või vallavalitsuse poolt volitatud teine isik) ametiasutuse nimel üle 

VALLALE, kus vallavanem või vallavalitsuse poolt volitatud teine isik võtab need 

vallavalitsuse kui ametiasutuse nimel vastu. Üle antavad asjaajamise dokumendid ja 

nende registrid peavad olema koostatud ja arhiveeritud vastavalt seadusega avaliku 

halduse dokumentidele ja nende säilitamisele ning arhiveerimisele kehtestatud 

korrale. 

6. Ühinemise heakskiitmise hetkest kuni haldusterritoriaalse korralduse muudatuse 

jõustumiseni peavad asjaomased volikogud, võttes rahalisi kohustusi finantsjuhtimise 

seaduse § 34 lõike 2 punktides 1‒3, 52, 7 ning lõikes 7 nimetatud ja mis ei ole kaetud 

2016/2017 aasta eelarveprognoosiga, informeerima vastuvõetud otsustest ja sõlmitud 

lepingutest teist osapoolt kirjalikult. 

 

V VALITSEMINE, KESKUSTE JA TEENUSTE VÕRGUSTIK 
1. Volikogu suurus on 19 liiget. Volikogu valitakse ühes ülevallalises valimisringkonnas. 

2017. aasta valimistel moodustatakse valimisjaoskonnad 2013. aasta 

valimisjaoskondade põhjal. 

2. Valla juriidiliseks aadressiks on Kooli 2 Sõmeru alevik 44201 Lääne-Virumaa. 

3. Piirkonna tasakaalustatud arenguks ja avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks on 

ametnikel vastuvõtuajad Lepna, Lasila ja Veltsi külades. Valla elanikke teenindatakse 

lähtuvalt nende vajadusi ning teenuse otstarbekust silmas pidades. Elanike vastuvõtt 

organiseeritakse vallale kuuluvates hoonetes. 

4. Ühinenud kohalike omavalitsuste ametiasutuste teenistujad ja töötajad jätkavad 

teenistust/tööd oma endises töövaldkonnas juhul, kui valla ametiasutuse struktuurist ei 

tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ning uute teenistujate ja töötajate 

teenistusse/tööle võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada 

info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta 

jätkumine. 

5. Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tõttu ametist vabastamisel makstakse 

teenistujatele ja töötajatele lisaks seaduses (ATS, TLS) ettenähtud hüvitisele 

täiendavalt lahkumishüvitist 2 kuupalka, juhul kui teenistuja või töötaja on olnud 

teenistuses kauem kui viis aastat. Üle kümne aasta teenistuses olnutele makstakse 

täiendavat hüvitist 5 kuupalga ulatuses. 

 

VI KOGUKONNAD JA KAASAMINE 

1. Töötatakse välja ühine küla- ja alevikuvanema statuut ning ühtsed kodanikuühenduste 

rahastamise ja kaasamise põhimõtted. Kodanikuühenduste rahastamine jätkub 

vähemalt ühinemiseelses mahus. 

2. Kodanikuühendustele üüritud või kasutusse antud vara kasutamise lepingud kehtivad 

samadel tingimustel kuni lepingu tähtaja lõpuni. Senised valdade omandis olevad 

külaplatsid jäävad kogukonna kasutada. 



3. Kodanikeühendustega (Ubja Külaselts Linda, Mittetulundusühing Vahva Vaeküla, 

Mittetulundusühing Lasila Küla) sõlmitud lepingud avalike teenuste osutamise osas 

kehtivad samadel tingimustel kuni lepingu tähtaja lõpuni. 

4. Toetame kodanikeühenduste tekkimist ja teenuste üleandmist kodanikeühendustele. 

 

VII TEENUSTE ARENDAMINE 

7.1 Alusharidus 

1. Kõik munitsipaallasteaiad jätkavad tegevust senises asukohas eesmärgiga tagada 

kõigile VALLAS registreeritud lastele vajadusel lasteaiakoht ning osutada kvaliteetset 

alusharidust, võttes arvesse laste erivajadusi. Oluliseks peetakse kodulähedase 

lasteaiakoha olemasolu, seega jäävad toimima Sõmeru Lasteaed „Pääsusilm“ Uhtna ja 

Sõmeru maja, Veltsi Lasteaed-Algkooli lasteaia rühmad ning Lasila põhikooli 

mängurühm. 

2. Pooled võtavad eesmärgiks ühtlustada lepingu kehtivusperioodi jooksul 

alusharidusasutustes palgakorralduse alused. 
 

7.2 Üldharidus 

1. Õpilastele tagatakse võimalikult kodulähedane põhiharidus. Olemasolev põhikoolide 

võrgustik (Sõmeru Põhikool, Lasila Põhikool, Uhtna Põhikool, Veltsi Lasteaed-

Algkool) säilib lepingu kehtivusaja lõpuni. Võimalikud muudatused valla 

haridusvõrgustikus saavad olla tingitud vaid riigi hariduse rahastamismudeli 

muudatustest. 

2. Olemasolev koolitranspordi võrgustik säilitatakse ja selles tehakse vajadusel õpilaste 

liikumissuundadest tingitud muudatused. Õpilaste sõitude kompenseerimist jätkatakse 

täna kehtivate põhimõtete alusel. 

3. Põhikoolides tagatakse tasuta koolilõuna. 

4. Valla koole arendatakse ühtse võrgustikuna. Tehakse koostööd haridusuuenduse, 

õpetajate koolituse, hariduslike tugiteenuste, huviringide jms valdkonnas. 

5. Pooled võtavad eesmärgiks ühtlustada lepingu kehtivusperioodi jooksul õpetajate 

palgakorralduse alused. 

6. Gümnaasiumi astmes kompenseeritakse ühistranspordikulud kulupõhiselt. 

 

7.3 Huvikoolid ja noortekeskused 

1. Valla poolt pakutavat laste ja noorte huvitegevust jätkatakse ühinemiseelses mahus 

ning ühtlustatakse huvitegevuse rahastamise põhimõtted. 

2. Koostatakse huvikoolides õppijate toetamise ja transpordikulude kompenseerimise 

kord. 

3. VALD toetab teistes Lääne-Virumaa omavalitsuste huvikoolides õppimist kohamaksu, 

osalustasu jms-ga uues huvikooli toetamise korras sätestatud tingimustel. 

4. Noorsootöö teenuse pakkumist jätkatakse ja arendatakse olemasolevate noortekeskuste 

(Sõmeru, Uhtna, Roodevälja Noortekeskus, Lepna Lastetuba, Lasila Vabaaja keskus, 

Arkna Päevakeskus) baasil. Lepingu perioodil säilib toetus noorsootööd korraldavatele 

MTÜ-dele (Ubja Külaselts Linda, Mittetulundusühing Vahva Vaeküla, 

Mittetulundusühing Lasila küla). 

5. Jätkatakse noorte tegevuse toetamist, soodustatakse noorte aktiivset osalemist 

kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel ja korraldamisel. 

 

7.4 Raamatukogud, kultuur ja sport 

1. Sõmeru, Lepna ja Uhtna raamatukogud jätkavad tööd. Vallaeelarvest toetatakse 

jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist ühinemiseelsete põhimõtete alusel arvutatud 

mahus. 



2. VALLAS luuakse kõiki osapooli arvestav rahastamismudel ning vajadusel ja 

võimalusel ühtlustatakse kultuuriteenuste piirkondlikku kättesaadavust. 

Kultuuritegevuste rahastamine jätkub vähemalt ühinemiseelsete põhimõtete alusel 

arvutatud mahus. 

3. Jätkatakse ja laiendatakse täiskasvanute huvitegevuste pakkumist erinevates 

piirkondades. Huvitegevust organiseeritakse vallale kuuluvates hoonetes. 

4. Säilitatakse külades paiknevad laululavad ja külaplatsid ning toetatakse ürituste ja 

tegevuste korraldamist. 

5. Jätkatakse tänaseid traditsioonilisi valla poolt rahastatud kultuuri ja kogukonnaüritusi 

ning töötatakse välja ühised ülevallalised üritused. 

6. Töötatakse välja ühtsed spordi ja spordiklubide toetamise põhimõtted. Spordiklubide 

toetamist jätkatakse ühinemiseelsete põhimõtete alusel. 

7. Vaba aja veetmise ja sporditegevuse objekte arendatakse vastavalt võimalustele ja 

vajadustele. 

8. VALLAL on oma ajaleht, mille väljaandmist jätkatakse seniste ajalehtede baasil. 

 

7.5 Sotsiaalabi ja -teenused, -toetused, hoolekanne. Tervishoid ja esmatasandi arstiabi 

1. Luuakse optimaalne, vajadustest lähtuv sotsiaalhoolekande süsteem. VALD tagab 

ühtse koduteenuste võrgustiku ning sotsiaaltranspordi korralduse. Senised 

sotsiaalteenused säilivad. 

2. Sotsiaaltoetuste määrad ühtlustatakse ning töötatakse välja ühtsed sotsiaaltoetuste 

põhimõtted. 

3. VALD jätkab koostööd SA Rakvere Haigla ja perearstidega vähemalt senises mahus. 

4. Senised sotsiaalhoolekandeasutused (Uhtna Hooldekodu, Sõmeru ja Ubja 

Päevakeskused, Lasila Päevakeskus, Arkna Päevakeskus, Lepna Ühiskodu) jätkavad 

teenuste tagamist senistes asukohtades. 

 

7.6 Vallamajandus 

1. Maamaksumäärade muutmise vajaduse otsustab VALLA volikogu. 

2. Tagatakse teede ja tänavate hooldus- ning remonditööd vähemalt ühinemiseelse mahu 

ja kvaliteediga. Töötatakse välja VALLA teehoiukava. 

3. Teede ja tänavate talihoolduse korraldamisel arvestatakse piirkondlike eripäradega 

ning hajaasustusega ning säilitatakse vähemalt ühinemiseelne teenuse tase. 

4. Kalmistute, parkide ja haljasalade, kinnisvara hooldamine jätkub vähemalt 

ühinemiseelsel tasemel. Osutavate teenuste ühtlustamisel hinnatakse kinnisvara 

vajalikkust. Mittevajalik kinnisvara võõrandatakse. 

5. Korraldatud jäätmeveo lepingud jäätmevedajatega jäävad kehtima kuni uue vedaja 

leidmiseni. Edasine jäätmekäitlus toimub vastavalt kehtivale õigusaktile. 

6. Kommunaalteenuseid (sh saunateenuse), üüri- ja hooldusteenused osutatakse senises 

mahus. 

7. Säilib olemasolev tänavavalgustus. Tänavavalgustuse arendamine toimub vastavalt 

piirkondlikele vajadustele. 

8. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisel lähtutakse kuni ühtse arendamise kava 

vastuvõtmiseni senistest kavadest. Jätkatakse hajaasustuse programmi elluviimist. 

9. Kaubabussi teenust toetatakse valla territooriumil kuni teenuse järele on vajadus. 

 

7.7 Arendustegevus ning investeeringuprojektid 

1. Uusarenduspiirkondade arendamine toimub vastavalt kehtivatele planeeringutele ning 

ehitustegevusele (väljastatud ehituslubadele). 

2. VALD osaleb üleriiklikes ettevõtluse ja maale elama asumiseks suunatud 

toetusprogrammides. Töötatakse välja ühtne valla turunduspoliitika. 



3. VALD astub (jätkab) järgmiste organisatsioonide liikmeteks: Lääne-Viru 

Omavalitsuste Liit, Mittetulundusühing Partnerid, Mittetulundusühing Rakvere 

Haigla, Mittetulundusühing Lääne-Viru Jäätmekeskus, Hangete Korraldamise 

Mittetulundusühing, Mittetulundusühing Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. 

4. Valla välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks VALLA 

volikogu, arvestades maksimaalses ulatuses väljakujunenud ja toimivaid 

koostöösuhteid. 

5. Ühinemistoetusest arvestatakse maha ühinemisega seotud kulud ning ülejäänud 

summa suunatakse ühinemiseelse valla territooriumil oluliste investeeringute 

tegemiseks. Ühinemistoetus on Sõmeru valla osas 100 eurot elaniku kohta ning 

Rakvere valla osas on miinimummäär 300 000 eurot. 

6. Investeeringute tegemisel järgitakse valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, võetud 

kohustusi, senitehtud investeeringuid. Arvestatakse ühinenud omavalitsuste 

arengukavasid ning objekti olulisust kogukonnale. 

7. Lepinguosalised peavad prioriteetseteks teha perioodil 2017-2021 lepingu lisas nr 5 

toodud investeeringuid. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse vaid 

toetusraha eraldamisel. 

8. Kehtivat rahastamisotsust omavad projektid viiakse ellu esmajärjekorras juhul kui 

lepinguosalisel on liitumise eelsel perioodil võimalik omaosalust rahastada ning 

laenukoormus lubab seda teha. 

 

VIII Muud tingimused 

1. Leping kehtestab lepinguosaliste kehtivad ja täielikult 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. 

2. Leping on koostatud kahes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest kumbki 

lepingu pool saab ühe originaali. Lepingu koopia edastatakse Lääne-Virumaa 

maavanemale ning avalikustatakse lepinguosaliste ametlikul veebilehel ja Riigi 

Teatajas. 

 

IX Lepingu jõustumine ja kehtivus 

1. Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud kõigi lepinguosaliste 

volikogud oma otsusega. 

2. Leping jõustub 2017. aasta volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates 

ja kehtib järgmise VALLA Vallavolikogu korraliste valimiste tulemuste 

väljakuulutamiseni. 

3. Lepingut saab muuta VALLA Vallavolikogu koosseisu ¾ häälteenamusega. 

 

X Lisad 

Käesoleva lepingu lisadeks on: 

1. Lisa 1. Seletuskiri Sõmeru ja Rakvere valla ühinemislepingule. 

2. Lisa 2. Sõmeru valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne. 

3. Lisa 3. Rakvere valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne. 

4. Lisa 4. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000. 

5. Lisa 5. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021. 

6. Lisa 6. Õiend ühinemislepingule esitatud ettepanekute läbivaatamise tulemuste kohta. 


