Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna ühinemisleping

LÜGANUSE VALLA, MAIDLA VALLA JA PÜSSI LINNA ÜHINEMISLEPING
Lüganuse vald, (vallavalitsuse registrikood 75002181, aadress Kiviõli tee 8, Lüganuse
alevik, Lüganuse vald, 43301) Maidla vald (vallavalitsuse registrikood 750005647,
aadress Maidla tee 47, Savala küla, Maidla vald, 42301) ja Püssi linn (linnavalitsuse
registrikood 75008440, aadress Viru 3, Püssi, 43222) (edaspidi nimetatud
lepinguosalised) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping sätestab lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena uue
omavalitsusüksuse moodustamise aja ja eesmärgid, õigusliku staatuse, nime,
sümboolika, piirid, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, avalike
teenuste osutamise põhimõtted valdkonniti, uue omavalitsuse juhtimisstruktuuriga
seotud muutused, töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise
põhimõtted, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise, mida
lepinguosalised kohustuvad täitma uue omavalitsusüksuse esimese volikogu
volituste kehtivuse ajal.
1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel,
kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste
korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub omavalitsusüksuse
volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust.
2. ÜHINEMISE EESMÄRGID
2.1. Reformi eesmärk on tänaste omavalitsuste juhtimisvõimekuse, tegevuse
sihistatuse ja jätkusuutlikkuse oluline tugevdamine, milleks keskendatakse ühte
piirkondlikku punkti täna hajutatud strateegilised funktsioonid, võimekus ja
ressursid. Samas avalikud teenused, mida osutavad nii omavalitsuse asutused kui ka
era- ja kolmas sektor (delegeeritud teenused), jäävad endisel kujul kodanikele
kättesaadavaks.
2.2. Lepinguosaliste ühinemisel seatakse eesmärgiks, et uus omavalitsusüksus:
2.2.1. Toimib valla kui terviku ja ühtse piirkonna arendamise loogikast, mis võtab
arvesse kihelkondlikku mälu, inimeste igapäevaliikumisi ja taotleb valla
tasakaalustatud arengut läbi suurenenud haldussuutlikkuse.
2.2.2. Tagab omavalitsusüksuse poolt elanikele seadustest ja õigustatud vajadustest
lähtuvate kvaliteetsete avalike teenuste osutamise, nende kättesaadavuse ja
majanduslikult tõhusa korralduse.
2.2.3. Loob omavalitsusüksuse asjatundliku juhtimise ja moodustab tegusa
ametnikkonna, keda iseloomustab motivatsioon seista hea vallaelanike põhjendatud
huvide kaitsel ja teenimisel, professionaalsus ja spetsialiseeritus ning
teadmistepõhisus ja kaalutletus otsuste tegemisel.
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2.2.4. Arendab kohalikku demokraatiat ja stimuleerib kodanikualgatusele ja
vastutusele suunatud tegevusi läbi kõigi piirkondade kogukonnapõhise
(külaliikumine, seltsitegevus) aktiivse toimimise alt üles initsiatiividel koos hästi
funktsioneeriva vallakeskuse ja kohalike keskuste võrgustikuga.
2.2.5. Soodustab igakülgset ettevõtluse arengut ning uute ettevõtete ja töökohtade
loomist valda.
2.2.6. Kujundab suutlikkust osaleda konkurentsis ja koostöö protsessides
sidusorganisatsioonidega, suutlikkust taotleda Euroopa Liidu ja teiste
organisatsioonide vahendeid elanike elukvaliteedi parendamiseks, kohalike
arengueelduste kasutuselevõtuks ja vallaeelarve väliste investeeringute kaasamiseks.
3. ÜHINEMISE AEG
3.1. Lepinguosaliste ühinemisel tekib uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku
juriidilise isiku õigusvõime 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude
valimistulemuste väljakuulutamisest.
4. OMAVALITSUSÜKSUSE ÕIGUSLIK STAATUS, NIMI, PIIRID, SÜMBOOLIKA
4.1. Lepinguosaliste ühinemise ning nende alusel uue omavalitsuse moodustamisega
lõpetavad ühinevad omavalitsused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud oma
tegevuse.
4.2. Uus kohalik omavalitsus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses.
4.3. Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Lüganuse vald (lepingus edaspidi
vald).
4.4. Vald on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
4.5. Valla territoorium moodustub Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna
territooriumi summana ja valla halduspiir kulgeb mööda lepinguosaliste välispiiri.
4.6. Lüganuse valla volikogu ja valitsuse asukohaks ja juriidiliseks aadressiks on Kiviõli
tee 8, 43301 Lüganuse vald, Ida-Virumaa.
4.7. Valla teeninduspunktid luuakse Püssi ja Maidlasse, kus toimub elanike vastuvõtt
ja teenindamine lähtuvalt vallaelanike vajadustest.
4.8. Valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.
Konkursikomisjon alustab tööd peale kõigi kolme volikogu otsuse vastuvõtmist
haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta.
5. ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS
5.1. Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle
lepinguosalise territooriumil, kus nad olid kehtestatud ja ulatuses, kus nad ei ole
vastuolus käesoleva lepinguga.
5.2. Valla põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald
põhimääruse alusel, mille kinnitavad ühinevate omavalitsuste volikogud ühiselt enne
ühinemist. Asjaomaste volikogude kinnitatud valla põhimäärus jõustub 2013. aasta
kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates.
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5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis
olevad varad ja hallatavad asutused lähevad Lüganuse vallale käesoleva lepingu
punktis 3.1. sätestatud tähtajal.
5.4. Vallavalitsuse haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad seni
kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, kus need ei ole vastuolus käesoleva
lepinguga, kuni uute põhimääruste kehtestamiseni.
5.5. Valla arengukava ja eelarve (sh eelarvestrateegia) vastuvõtmiseni ning uue
üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste arengukavad, eelarved (sh
eelarvestrateegiad) ja üldplaneeringud selles ulatuses, kus nad ei ole vastuolus
käesoleva lepinguga. Seaduses sätestatud dokumente täidetakse kuni 2013. aasta
lõpuni iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta eraldi.
5.6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Vabariigi Valitsuse antud
määruse jõustumise päevast alates kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani
võivad asjaomased volikogud varalisi kohustusi, mis ei ole kaetud jooksva aasta
eelarvega, võtta ainult vastastikuse konsensuse korras.
6. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE VALDKONDADES
6.1. Haridus
6.1.1. Kõik lepinguosaliste haridusasutused jätkavad tegevust, eesmärgiga tagada
kvaliteetse võimalikult elukohalähedase alus-ja põhihariduse andmine.
6.1.2. Lepinguosaliste eesmärk on, et valla õpilastel oleks võimalik omandada
konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus ning vald oleks võimeline osalema
partnerina gümnaasiumi hariduspiirkonna kujundamises.
6.1.3. Lepinguosalised peavad oluliseks mitmekesise koolivälise huvitegevuse
pakkumist ja arendamist.
6.1.4. Kriitiliselt analüüsitakse läbi iga munitsipaalharidusasutuse poolt pakutavad
tugiteenused ja vajadusel viiakse sisse muutused senises töökorralduses või
täiendavate spetsialistide töölevõtmine eesmärgiga saavutada parem kvaliteet ja
sünergia.
6.2. Huviharidus ja noorsootöö
6.2.1. Lepinguosalised peavad oluliseks välja arendada huvihariduse andmine
olemasolevate üldhariduskoolide juures. Huvihariduse kaudu anda õpitavale
üldharidusele lisandväärtust.
6.2.2. Eesmärk on laiendada vallas huvitegevust ja huviringides osalejate arvu, mille
tarvis tõhustatakse munitsipaalhoonete kasutamist avalikes huvides.
6.2.3. Toetatakse jätkuvalt väljaspool omavalitsust huvihariduse omandamist ja
huviringides osalemist, sh peetakse vajalikuks piirkondlikult tugeva kunstikooli
olemasolu.
6.2.4. Jätkub olemasolevate noortekeskuste töö. Noorsootöös soovitakse
suurendada noorte endi huvi valla noorsootöö sisu kujundamisel ja tõhustada
koostööd noortekeskuste vahel.
6.2.5. Noorsootöö korraldamisel arendatakse võrgustikupõhist struktuuri ja
soodustakse maksimaalselt eripalgelisi noortekeskusi, suurt tähelepanu pööratakse
valdkonna teenuste osutamise delegeerimisele kodanikeühendustele.
6.2.6. Valla noorsootööd koordineerib spetsialiseeritud vallavalitsuse spetsialist.
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6.3. Sotsiaalteenused, -toetused ja eakate hoolekanne
6.3.1. Ühinenud valla suurem mastaap võimaldab strateegiliselt välja arendada
spetsiifilised sotsiaalteenused (nt vanurite päevahoid, kriisiteenused), suureneb
elanike juurdepääs sotsiaaltöö erialaspetsialistidele ning paraneb tähelepanu
sihtrühmadele (nt karjäärinõustamine, perenõustamine, sotsiaaltöö erivajadustega
isikute suunal).
6.3.2. Abivajajatele, puuetega inimestele ja eakatele teenuse osutamisel lähtutakse
abivajaja reaalsetest vajadustest ja teenuse osutamisel lähemuse printsiibist. Selleks
kujundatakse sotsiaalnõustamise ja –teenuste osutamine teeninduspunktides.
6.3.3. Kõik peamised sotisaaltoetused säilivad ning toetusemäärade kehtestamisel
võetakse aluseks lepinguosaliste kehtestatud kõrgem toetusmäär.
6.3.4. Suurendatakse sihistatud ja vajadusepõhiste ühekordsete toetuste osakaalu.
6.3.5. Lepinguosaliste sotsiaalvaldkonna ja –toetuste summaarne maht jääb endisele
tasemele.
6.3.6. Säilivad kõik sõlmitud hooldekodu teenuste kehtivad lepingud. Samas võetakse
perspektiivseks eesmärgiks valla enda hooldekoduteenuse arendamine silmas
pidades elanikkonna vananemist, ühtlasi on see töökohtade allikas piirkonnas ja
üleliigsele vallavarale mõistliku kasutuse leidmine.
6.3.7. Vald jätkab tegutsevate sotsiaalteenuseid osutavate MTÜ-de toetamist.
6.4. Külaliikumine ja koostöö mittetulundussektoriga
6.4.1. Vald toetab ja soodustab koostööd mittetulundussektoriga, kohaliku elu
edendamisel majanduse-, kultuuri-, spordi-, vaba aja, turismi, sotsiaal- ja teistes
valdkondades.
6.4.2. Jätkatakse külavanemate valimise ja tegevuse toetamist ning nende tegevuse
lõimimist valla otsustusprotsessi.
6.4.3. Säilitatakse kõik olemasolevad külakeskused (Maidla, Savala, Soonurme,
Oandu, Lüganuse, Purtse, Varja jne).
6.5. Kultuur ja sport
6.5.1. Kultuuri ja spordiasutused jätkavad tegevust, kuid püütakse nende tööd
paremini arendada ja ühildada. Ühinenud vald võimaldab paremini koordineerida ja
mitmekesistada kultuuri- ja sporditegevusi, toetada prioriteetseid üritusi eri
piirkondades. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuriürituste läbiviimist ja toetamist
(Maidla valla päev (mõisapäev), Heino Lippu mälestusvõistlus kuulitõukes, kontsert
Mõisatuled, Püssi seerijajooks, Lüganuse Kihelkonnapäev, Püssi jalgrattamatk,
jõefestival PurFest jne).
6.5.2. Valla eesmärk on kultuuri- ja sporditegevuse korralduse sisu- ja
tugifunktsioonide parem piiritlemine, et seeläbi kujundada kvaliteetsem ja
efektiivsem kultuuri- ja sporditegevuse korraldamine.
6.5.3. Kultuurikollektiivide ja spordiklubide tegevuse toetamist vallaeelarvest
jätkatakse.
6.5.4. Eesmärk on delegeerida enam valdkonna tegevusi kodanikeühendustele.
6.6 Raamatukogud
6.6.1 Kõik lepingupoolte raamatukogud jätkavad tööd praegustes piirkondades.
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6.6.2 Kõik raamatukogud viiakse ühtse juhtimise alla ja töötajate palgamäärad
ühtlustatakse.
6.6.3 Eelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist, luuakse
raamatukogude raamatute ja teavikute vahetamise ühtne valda hõlmav süsteem.
6.7. Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja –kanalisatsioon ja
soojamajandus
6.7.1. Omavalitsuse hallata olev elamufond peab olema minimaalselt optimaalne, et
tagada omavalitsuse vajadused, nt sotsiaalkorterite näol. Üleliigne elamufond
müüakse.
6.7.2. Elamumajanduse arenduses on suund korteriühistute vastavale rollile ning
vald aitab moodustada majades korteriühistud, kus seda pole tehtud.
6.7.3. Eesmärk on luua ühtne elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise
organisatsioon, sh ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osas, mis läbi mastaabiefekti
suudab kujundada parema võimekuse valdkonnaga tegelemiseks.
6.7.4. Jätkatakse alustatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja
arendamise projektide elluviimist.
6.8. Jäätmemajandus
6.8.1. Lepinguosaliste korraldatud jäätmeveo lepingud jäävad jäätmevedajatega
kehtima kuni uue vedaja leidmiseni. Edasiselt kujundatakse valla ühtne
jäätmemajanduse ja -käitluse süsteem vastavalt kehtivale seadusandlusele.
6.9. Ühis- ja koolitransport
6.9.1. Tagatakse ja parandatakse vallasiseste piirkondade transpordiühendus
vallakeskusega. Selleks tuleb maksimaalselt ära kasutada olemasolevat
ühistransporti, tehes muudatusi marsruutides, sh koostöös Kiviõli Omavalitsuste
Liiduga.
6.9.2. Säilib õpilasliini kasutamise võimalus, sh võimaldab transpordi terviklik
piirkondlik planeerimine paremini ressurssi planeerida ja kasutada, et laiendada
kasutusala, eriti regulaarsete tegevuste (huviharidus, sport) puhul.
6.10. Kohalikud teed ja tänavad ning haljastus
6.10.1. Teede hooldamise, sh teede talihoolduse, ning haljastuse teostamisel säilivad
vähemalt hetkel kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded.
6.10.2. Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning
haljastus ja heakord parimal võimalikul tasemel.
6.10.3. Koostatakse teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava.
6.10.4. Iga aastaselt investeeritakse teede seisukorra parendamisesse vähemalt riigi
poolt eraldatav teede toetusraha (2013.a kogusummas 103 879).
6.11. Keskkond ja loodusressursside kasutamine
6.11.1. Maavaravarude kaevandamisel valla eelarvesse laekuvatest tuludest
vähemalt 50% kasutatakse kaevandamisega seotud negatiivsete mõjude
leevendamiseks ning piirkonna elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisega seotud
pikaajaliste arengustrateegiate elluviimiseks
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6.11.2. Tuuleenergia tootmisel saadav tulu kasutatakse üldjuhul tootmise
mõjupiirkonda jääva ala negatiivsete mõjude leevendamiseks ja ala arendamiseks.
6.11.3. Maavaravarude kaevandamine kohaliku kaitse alla võetud väärtuslikel
maastikel ei ole lubatud.
6.11.4. Põlevkivi kaevandamisel Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduses lähtutakse Maidla
valla ja Eesti Energia vahelisest koostöölepingust ja sellest lähtuvast laenulepingust.
6.12. Organisatsioonidesse kuulumine
6.12.1. Ühinenud vald jätkab kuulumist järgmistesse koostööorganisatsioonidesse:
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Kiviõli Omavalitsuste Liit, Eesti Maaomavalitsuste
Liit, Virumaa Koostöökogu.
7. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR NING TÖÖTAJAD JA TEENISTUJAD
7.1. Valla volikogu koosseisus on 15 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis
moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt. Hääletamise korraldamiseks
moodustatakse vallas 3 valimisjaoskonda.
7.2. Valla tasakaalustatud arengu eesmärgil kaasatakse valla organite otsustuste
menetlemise protsessi kogukondlike piirkondade esindajad ning ühtegi otsust, mis
puudutab või võib puudutada piirkonna üldisi huve, ei võeta vastu piirkonna esindaja
seisukohta ära kuulamata. Kogukondlikud piirkonnad lepingu mõistes on:
7.2.1. Lüganuse piirkond (AA, Irvala, Jabara, Kopli, Liimala, Lohkuse, Lüganuse,
Matka, Moldova, Mustmätta, Purtse, Varja, Voorepera külad);
7.2.2. Maidla piirkond (Aidu, Aidu-Liiva, Aidu-Nõmme, Aidu-Sooküla, Aruküla,
Arupäälse, Aruvälja, Hirmuse, Koolma, Kulja, Lipu, Lümatu, Maidla, Mehide, Oandu,
Ojamaa, Piilse, Rebu, Rääsa, Salaküla, Savala, Sirtsi, Soonurme, Tarumaa, Uniküla,
Veneoja, Virunurme külad);
7.2.3. Püssi linn vallasisese linnana.
7.3. Valla volikogu juhtide valimisel ja komisjonide moodustamisel arvestatakse
maksimaalselt piirkondliku esindatuse põhimõtteid. Volikogu juhatusse kuuluvad
volikogu esimees, volikogu aseesimees ja revisjonikomisjoni esimees. Volikogu
komisjonide koosseisu kaasatakse esindajad igast kogukondlikust piirkonnast.
7.4. Vallavalitsuse koosseisu kuulub viis liiget: vallavanem, kaks abivallavanemat ja
kaks valitsuse liiget. Valitsuse moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et
vallavanema ja abivallavanemate puhul oleksid võrdselt esindatud kõik kolm
kogukondlikku piirkonda.
7.5. Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris on kaks osakonda, millest üks tegeleb
hariduse, sotsiaaltöö ja kultuuri valdkonnaga ja teine arengu, majanduse ja
planeerimisvaldkonnaga ning kantselei ja finantsteenistus.
7.6. Lepinguosaliste ametiasutuste teenistujad ja hallatavate asutuste töötajad
lähevad üle ühinenud valla alluvusse. Töölepingu tingimused, mis üleminevatel
töötajatel on kehtinud eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on
siduvad ühinenud vallale kui uuele tööandjale.
7.7. Ühinevate omavalitsuste ametiasutuste teenistujad/töötajad jätkavad
teenistust/tööd oma endises valdkonnas juhul kui ühinenud omavalitsuse
ametiasutuse struktuurist ei tulene teisiti.
7.8. Vallavalitsus korraldab või viib läbi analüüsi ja arenguvestlused teenistujatega, et
käivitada ametnike koolitusprogramm suuremaks spetsialiseerumiseks ja ümber või
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lisa kvalifitseerimiseks ning valla volikogu kinnitab hiljemalt 31.12.2013 valla
ametiasutuse struktuuri, mis arvestab eelnevalt analüüsi.
7.9. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise
vajadusel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja
oskuste kvaliteet ning nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
7.10. Teenistujate vabastamisel ja hüvituste maksmisel lähtutakse seadustes
sätestatust. Teenistujale, kellele pole pakkuda ühinenud omavalitsuses uut ametivõi töökohta, makstakse hüvitist kolme kuupalga ulatuses.
8. INVESTEERINGUD
8.1. Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet,
arvestatakse lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, senitehtud
investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti
olulisust ning kasutamist piirkonna elanike poolt.
8.2. Tulenevalt punktis 8.1 toodud põhjendustest on koostatud prioriteetsete
investeeringute nimekiri järgmistel põhimõtetel:
8.2.1 Investeeringud, mis on ühinevale omavalitsusele olulised ning mille
ettevalmistamise tase võimaldab neid ellu viia aastatel 2014-2017;
8.2.2. Investeeringud, mis on ühineva omavalitsuse jaoks olulised, nende
investeeringute ettevalmistavaid tegevusi jätkatakse ning otsitakse võimalusi välis- ja
lisavahendite kaasamiseks. Konkreetse investeeringu suurus otsustatakse eraldi valla
volikogu poolt;
8.2.3. Investeeringud, mis on piirkonna jaoks olulised ning mille elluviimisele soovib
ühinenud omavalitsus igati kaasa aidata tehes igakülgset koostööd riigiasutuste,
ettevõtjatega ning kolmanda sektoriga, leidmaks investeeringute elluviimiseks
parimad võimalikud lahendused.
8.3. Lepingosaliste poolt kokku lepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos
eeldatava maksumuse ja finantseerimisallikatega on esitatud lisas 3.
8.4. Kaasfinantseeringuga seotud investeeringud teostatakse vaid toetusraha
eraldamisel.
9. RIIKLIKU ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE
9.1. Riiklikku ühinemistoetust kasutatakse lisaks lepingu punktis 8. toodule ka
järgmisteks seaduses ettenähtud tegevusteks:
9.1.1. Registrite ühildamine ja sellega seotud info-kommunikatsioonitehnoloogiliste
ning tarkvara soetamisega seotud investeeringud;
9.1.2. Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamise ja ametijuhendite koostamisega
seotud kulud;
9.1.3. Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine;
9.1.4. Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe;
9.1.5. Organisatsioonikultuuride sidumine.
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10. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
10.1. Leping loetakse lepinguosaliste vahel sõlmituks kui lepinguosaliste volikogud on
selle oma otsusega kinnitanud. Lepinguosaliste volikogude otsused on käesoleva
lepingu lahutamatuks osaks.
10.2. Leping jõustub 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste
väljakuulutamise päeval.
10.3. Leping kehtib 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste
väljakuulutamise päevast järgmiste korraliste kohalike omavalitsuste valimiste
tulemuste väljakuulutamiseni.
11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
11.1. Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi
seadustega ette nähtud korras.
12. MUUD TINGIMUSED
12.1. Leping kehtestab lepinguosaliste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta
täitmiseks. Kui lepinguosaliste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga
vastuolus, siis loetakse käesolev leping ülimuslikuks ja lepinguosalised järgivad oma
tegevuses käesolevas lepingus kirjapandut.
12.2. Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad.
12.3. Leping on koostatud kolmes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest
iga lepinguosaline saab ühe originaali.
13. LEPINGU LISAD
13.1. Käesoleva lepingu lisad on:
Lisa 1. Seletuskiri Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse
korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike
arvu kohta.
Lisa 2. Ühineva valla kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linna haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise põhjendus ja eelarve ning
prioriteetsete investeeringute loetelu
Lisa 4. Lüganuse valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2011
Lisa 5. Maidla valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2011
Lisa 6. Püssi linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2011
Ühinemislepingu lisad 1 – 6 on kättesaadavad Maidla valla kodulehel
https://maidlavv.kovtp.ee/et/uhinemine
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