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Tori Vallavolikogu ja ..................... küla külavanema 

 

KOOSTÖÖLEPING NR  

 

 

Käesolev koostööleping on sõlmitud Tori valla, mida esindab volikogu esimees Kalev Kiisk 

ja .....................................küla külavanema ............................................... vahel ning sätestab 

lepingupoolte õigused ja kohustused valla ja valla regiooni ühtse arengu tagamiseks tehtavas 

koostöös. 

Käesoleva lepingu lahutamatuks osaks on üldsätteid sisaldav lepingu lisa ja külavanema 

statuut. 

 

1. VOLIKOGU ÕIGUSED 

1.1. Delegeerida käesolevast lepingust tulenev vallavalitsusele: 

1.1.1. kaasata külavanemaid oma komisjonide töösse; 

1.1.2. kasutada külavanemat külaelanikele informatsiooni edastajana. 

 

2. VOLIKOGU KOHUSTUSED 

2.1. Arutada külaelanike huvisid puudutavaid ja volikogule otsustamiseks suunatud küsimusi. 

2.2. Anda külale külavanema kaudu vajalikku teavet. 

2.3. Valla arengukava koostamisel arvestada ................................. küla arengukava 

seisukohti. 

2.4. Abistada küla arendusprojektide koostamisel. 

2.5. Kasutada küla tööjõudu küla territooriumil tehtavates vallapoolsetes ettevõtmistes. 

2.6. Kompenseerida eelnevalt kokkulepitud suuruses külavanemale tema kohustuste 

täitmisega seotud ja dokumentaalselt tõestatud otsesed kulutused. 

 

3. KÜLAVANEMA ÕIGUSED 

3.1. Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides. 

3.2. Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelanike küsimusi, 

mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega. 

3.3. Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist kohalikus omavalitsuses. 

3.4. Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks. 

3.5. Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest või muudest allikatest, lähtudes 

üldkoosolekul kinnitatud otsustest või küla arengukavast. 

3.6. Saada omavalitsuselt oma tegevuseks ja külaelanike informeerimiseks vajalikku teavet. 

3.7. Moodustada külaelanikest külakogu või komisjone ning volitada endale asendaja oma 

äraoleku ajaks või haiguse korral. 

3.8. Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad 

heakorda, avalikku käitumist jm. 

3.9. Saada oma külavanemana tegutsemisel tehtud ja eelnevalt kokkulepitud suuruses ning 

dokumentaalselt tõestatud otseste kulutuste eest kompensatsiooni. 

3.10. Astuda tagasi külavanema kohalt. 

 

4. KÜLAVANEMA KOHUSTUSED 

4.1. Edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele või 

muudele institutsioonidele. 

4.2. Edastada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud informatsiooni, mis puudutab 

külaelanikke ning nende huve. 



4.3. Teavitada omavalitsust küla sotsiaalsetest ja keskkonna probleemidest. 

4.4. Organiseerida külas ühistegevust, ärgitada külaelanikke koostööle. 

4.5. Korraldada küla arengukava ja selle täiendamise arutelusid ning organiseerida 

arengukavas planeeritud tegevuse realiseerimist leides selleks puuduvatele vahenditele 

vajalikud katteallikad koostöös kohaliku omavalitsusega. 

4.6. Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi 

saamiseni. 

4.7. Tagada küla tegevuste dokumenteeritud kajastamine (koosolekute protokollid, 

arengukava ja selle täiendused, ühisürituste fotod jm). 

4.8. Viia vähemalt üks kord aastas läbi küla üldkoosolek ja esitada külaelanikele aruanne 

oma tegevuse kohta. 

 

 

 

Käesolev leping on koostatud kahes identses tekstis, mõlemale lepingu osapoolele üks 

eksemplar. 

 

Käesolevat lepingut võidakse muuta poolte kokkuleppel. 

 

 

 

 

 

......................................................... 

(koht ja kuupäev) 

 

 

 

 

 

Tori vald (esindaja)                           ................................ küla külavanem 

......................................................  ............................................................ 

 

 

 

 

Külavanema ametivanne: 

 

Tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale ning kohusetundlikult ja täpselt täita 

ülesandeid, milleks usaldatud amet mind kohustab. Tõotan olla eeskujuks oma kogukonnale ja 

annan endast maksimumi külaelu õiguste eest seismisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 

ÜLDSÄTTED 

 

1 Vallavolikogu ja -vallavalitsus 

 Omavalitsus Tori valla territooriumil teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja 

võimuorganite kaudu, aga samuti rahvaküsitluse ja kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 32 sätestatud rahvaalgatuse teel. 

 See on põhiseaduses sätestatud demokraatlikult moodustatud omavalitsusüksus, mis 

korraldab ja juhib iseseisvalt kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud 

vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi. 

 Valla arengu iseärasuste väljendiks on valla arengukava, mille koostamisel on 

ülevallaliste arengute suunamise kõrval arvestatud ka valla kõikide külade 

(piirkondade) arengukavades toodud kohalikke arendusi. 

 Kohalik omavalitsus tagab oma tegevuse avalikkuse ja avalike teenuste osutamise valla 

elanikele soodsamail tingimustel. 

2 Küla 

 Küla on territoriaalselt piiritletud üksus nime, postiaadressi ja infrastruktuuriga, mille 

elanikud on antud territooriumil alalist elukohta omavad inimesed. 

 Küla iseloomustab kogukond, kus inimesed tunnetavad ühtsust, vaimsust, turvalisust 

ja tahtmist ühiselt midagi ette võtta oma küla arendamiseks, järelkasvu ja vanurite eest 

hoolitsemiseks ning aegade jooksul kujunenud kultuuri–looduspärandi säilitamiseks. 

 ..................................... küla kogukond on oma territooriumil külaelu kõikide 

valdkondade esmane koordineerija ja korraldaja, kes sõnastab oma eesmärgid, 

tegutsemispõhimõtted ja hindamiskriteeriumid koostatud küla arengukavasse. 

 Oma eesmärkide paremaks saavutamiseks ja lisavahendite hankimiseks võib küla 

asutada erinevaid tulundus- ja mittetulundusühendusi ning moodustada ajutisi 

komisjone. 

 Küla kogukond nimetab kolmeks aastaks suhtlemiseks küla nimel, küla jooksva elu 

korraldamiseks ja kogukonna poolt sõnastatud küla arengukava elluviimiseks 

külavanema. 

3 Külavanem 

 Külavanem on küla ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest 

seisukohtadest ja arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest ning Tori Vallavalikogu ja 

Tori Vallavalitsuse õigusaktidest. 

 Olukorras, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb 

külavanem lähtudes üldinimlikest seisukohtadest ja inimõigustest. 

 Külavanem valitakse salajasel hääletamisel täisealiste külaelanike hulgast küla 

üldkoosolekul täisealistest osalenute poolthäälteenamusega. 

 Külavanema valimise saab algatada külatoimkond (min kaks täisealist külaelanikku) 

koostöös omavalitsusega. Sealjuures teatatakse külaelanikele koosoleku toimumise 

aeg ja koht vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. 

 Samasuguse protseduuriga on võimalik oma tööga mitte toimetulev külavanem 

ennetähtaegselt ka ametist vabastada. 

 Külavanem annab ametivande ja on külaelanike üldkoosoleku ees vähemalt üks kord 

aastas aruandekohustuslik. 

 Omavalitsus aktsepteerib kogukonna poolt valitud külavanemat ja tõendab tema 

volitusi väljaantud tunnistusega. 


