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KÜLAVANEMA STATUUT JA AMETIRAHA 
 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1 Külavanem on vähemalt 21-aastane, aus, sõnapidaja ja aktiivne alaline külaelanik, kes 

kaitseb ja esindab küla huve. 
1.2 Külavanem ja tema asetäitja valitakse salajasel hääletamisel külaelanike üldkoosolekul 

kohalolijate lihthäälteenamusega. 
1.3 Hääletamisprotseduuri läbiviimiseks valitakse vähemalt kolmeliikmeline 

valimiskomisjon. 
1.4 Külavanema valimistel osaleb vaatlejana vähemalt üks volikogu või vallavalitsuse liige 
1.5 Koosolekul koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavolikogule. 
1.6 Külavanem kinnitatakse ametisse ja vabastatakse ametist vallavolikogu otsusega. 
1.7  Hääletamisel osaleb vähemalt 18-aastane külaelanik, kellel on üks hääl. 
1.8 Hääletamisel võivad osaleda elanike registris antud küla elanikuna registreeritud isikud ja 

külas seaduslikult elamut (suvekodu) omavad isikud ning nende pereliikmed 
1.9 Külavanem valitakse kolmeks aastaks ühe või mitme küla peale, kui nende elanikud nii 

otsustavad 
1.10 Koosoleku külavanema valimiseks kutsub kokku küla aktiiv või vallavalitsus 

külaaktiivi initsiatiivil. 
1.11 Külakoosolek kutsutakse kokku etteteatamisega vähemalt kaks nädalat  kõikidesse 

küladesse. 
1.12 Külavanema kulude kompenseerimise korra kinnitab vallavolikogu 
1.13 Külavanema ja tema asetäitja kohuseid võib täita ainult isik, kes on elanike registrisse 

kantud Vigala valla elanikuna 
 
2. KÜLAVANEMA KOHUSTUSED 
2.1 Korraldada infovahetust volikogu, vallavalitsuse ja külaelanike vahel 
2.2 Esitada kirjalikult probleemid ja küsimused vallavolikogu või vallavalitsuse istungitele  
      arutamiseks. 
2.3 Teavitada vallavalitsust ja sotsiaalkomisjoni külas elavatest abivajajatest ning korraldada  
      nende abistamist. 
2.4 Näidata üles aktiivsust ja propageerida külaelanike omaalgatusvõimet, juhtida ja  
      organiseerida külas üritusi, ühistegevust ning projekte. 
2.5 Olla kursis valla, maakondlike ning üleriigiliste küla ja kodukandi liikumist puudutavate  
      õigusaktide, päevakajaliste probleemide ja üritustega. 
2.6 Tagama küla arengukava koostamise ja pideva arendamise ning esitama arengukava  
      vallavalitsusele kohaliku eelarve koostamisel arvesse võtmiseks. 
2.7 Jälgida avaliku korra eeskirjast kinnipidamist külas ja teatada külas ilmsiks tulnud  
      korrarikkumistest või kuritegudest valla konstaablile. 
2.8 Esitada külakoosolekul oma aastase tegevuse aruanne külaelanikele arutamiseks ja  
       hinnangu andmiseks. 
 



3. KÜLAVANEMA ÕIGUSED 
3.1 Osaleda vallavolikogu- ja vallavalitsuse istungitel ning volikogu komisjonide  
      koosolekutel ning nõupidamistel, kus arutatakse tema küla(de) eluolu ja arengut  
      puudutavaid küsimusi ja saada volikogu ning vallavalitsuse õigusakte, dokumente või  
      muud teavet väljaarvatud andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud. 
3.2 Volikogu, vallavalitsus ja komisjonid on kohustatud õigeaegselt teatama külavanemale  
      nende istungite, koosolekute ja nõupidamiste kohta, kus arutatakse ja otsustatakse tema  
      külade eluolu ning arengut puudutavate oluliste küsimuste üle. 
3.3 Saada ning vahendada vallavolikogult ja vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku  
      informatsiooni võrdselt volikogu liikmega 
3.4 Esindada küla(sid) erivolitusteta. 
3.5 Esitada vallavolikogule, selle komisjonidele ja vallavalitsusele kirjalikke järelpärimisi,  
      millele vallavolikogu, selle komisjonid ja vallavalitsus on kohustatud vastama valla  
      põhimääruses sätestatud korras. 
3.6 Kokku kutsuda külaelanike koosolek vajadusel või vähemalt 1 kord aastas. 
 
4. KÜLAVANEMA AMETIRAHA 
4.1 Vigala valla külavanema tunnusmärgiks on nelinurkne ornamendiga kaunistatud 

sepistatud   ametiraha, mida kantakse ketiga kaelas ja tunnistus (kavandid lisatud).  
4.2 Ametiraha peale on kantud valla nimi, küla nimi ja ametinimi „külavanem”. Ametiraha 

keskel asetseb valla vapp. 
4.3 Ametiraha antakse külavanemale  volikogu poolt kinnitatud ametiajaks.   
4.4 Ametiaja lõppedes tagastab külavanem ametiraha vallavalitsusse.  
4.5 Ametiraha  antakse üle  koos külavanema ametit tõendava tunnistusega külavanema 

kinnitamisele järgneval vallavolikogu istungil. Ametiaja  lõppemise korral tunnistust 
tagastama ei pea. 

4.6 Nii ametiraha, kui tunnistus tuleb tagastada juhul, kui külavanem kutsutakse tagasi 
ametisse mittesobimise tõttu. 

4.7 Juhul, kui külavanem valitakse mitme küla peale saab ta ametiraha, mille peale on kantud 
tema elukohaks oleva küla nimi. Teiste külade nimed kantakse tunnistusele. 

4.8 Külavanema ametiraha  võib kanda üksnes külavanemaks kinnitatud isik. Ametiraha 
kandmist edasi volitada ei ole lubatud. 

4.9 Ametiraha  kantakse koos piduliku rõivastusega. 
4.10 Ametiraha kantakse pidulikel üritustel ja vastuvõttudel valda või küla esindades. 
4.11 Ametiraha kandmine  ebakaines olekus on keelatud.” 
 
5. KÜLAVANEMA VASTUTUS 
5.1 Külavanem vastutab isiklikult ametivõimu kuritarvitamise ja käesolevas statuudis  
      näidatud ametikohustuste täitmise eest. 
5.2 Külavanem kannab vastutust süütegude eest Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras. 
5.3 Külakoosolekul kinnitavad külaelanikud külavanema aruande kohustuste täitmise osas. 
 
6. KÜLAVANEMA VOLITUSED LÕPPEVAD: 
6.1 juhul, kui külavanema tegevus hinnati külaelanike poolt mitterahuldavaks; 
6.2 süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel; 
6.3 tähtaja möödumisel; 
6.4 tagasiastumisel ametist; 
6.5 surma korral. 
  


