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         SAARE VALLA KÜLAVANEMA STATUUT

1.MÕISTED

1.1 Küla on territoriaalselt piiritletud üksus nime, postiaadressi, infrastruktuuri ja 
külaelnikega, mida iseloomustab ajalooliselt väljakujunenud sotsiaal-majanduslik 
terviklikkus.
1.2  Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on inimene, kellel on vastavas külas  alaline  
elukoht, hoone või kinnisvara.
1.3 Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma 
tegevuses küla ühistest seisukohtadest ja arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest, 
omavalitsuse otsustest ja määrustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud  
olemasolevate seadusega, tegutseb külavanem lähtudes üldinimlikest seisukohtadest  ning 
inimõigustest.

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul 
poolthäälteenamusega. Valimine toimub külaelanike üldkoosolekul, mille toimumise aeg ja 
koht peab olema ette teatatud vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Koosolek on 
otsustusvõimeline kui osaleb 2/3 täisealistest külaelanikest. Külavanema valimise saab 
algatada 2  täisealist külaelanikku. Külavanema äraolekuajaks või ajaks, mil külavanemal 
pole võimalik ajutiselt oma kohustusi täita, võidakse valida külavanema asendaja.
2.2 Külavanema valimise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse kohalikule 

omavalitsusele.
2.3 Külavanema volitusi tõendab vallavalitsuse poolt väljaantav tunnistus.
2.4 Külavanem valitakse kolmeks aastaks.
2.5 Territoriaalselt ja ajalooliselt iseseisvad külaosad võivad valida endale eraldi 

küla(osa)vanema.
2.6 Kaks küla võivad valida ühise külavanema.
2.7 Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike üldkoosoleku ees.

3. KÜLAVANEMA ÕIGUSED

3.1 Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides.
3.2 Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja võtta lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei 

ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.
3.3 Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist kohalikus omavalitsuses. 

Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks.
3.4 Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest lähtudes külakoosolekul kinnitatud

otsustest ja küla arengukavast.
3.5 Saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni.
3.6 Moodustada külaelanikest kuni 5 -liikmelise külakomitee vms.
3.7 Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad 

heakorda, avalikku käitumist jne.
3.8 Astuda külavanema kohalt tagasi.

1



4. KÜLAVANEMA KOHUSTUSED

4.1 Korraldada infovahetust volikogu, vallavalitsuse ja külaelanike vahel.
4.2 Esitada kirjalikult probleemid ja küsimused  valla volikogule või -valitsusele istungil 

arutamiseks
4.3 Edastada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud külaelanikke puudutavat  

informatsiooni.
4.4 Teavitada omavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.
4.5 Korraldada küla arengukava  koostamist ja arutelu.
4.6 Juhtida ja organiseerida küla ühistegevust ja -üritusi, ergutada külaelanike 

omaalgatusvõimet.
4.7 Kutsuda kokku vähemalt üks kord aastas küla üldkoosolek ja esitada külaelanikele 

aruanne oma tegevuse kohta.
4.8 Korraldada küla kroonika pidamist.
4.9 Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi 

saamiseni. 
4.10   Jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ja keskkonnahoiu nõuetest 

kinni pidamist ning vajadusel sekkuda.

5. KÜLAVANEMA VASTUTUS

5.1  Külavanem võtab enesele vastutuse ametisse valimise päevast või valimiskoosoleku 
protokollis märgitud ajast.
5.2 Külavanem võidakse vabastada ametist  külaelanike nõudmisel korraldatud salajase 

hääletamise tulemusena. Külavanema ametist vabastamise poolt peab olema üle poole 
koosolekul osalenud külaelanikest. Koosolek on otsustusvõimeline kui osaleb 2/3 
täisealistest külaelanikest

6. KÜLAVANEMA TÖÖ TASUSTAMINE

6.1 Külavanem on usaldusamet mitte töökoht  ja seega kompenseeritakse külavanema 
kohustuste täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis on eelnevalt kooskõlastatud 
vallavalitsusega.

6.2 Kulud kompenseerib  vallavalitsus külavanema ja vallavalitsuse  vahel sõlmitud lepingu 
alusel.

6.3 Küla võib  moodustada   oma kassa, millest võidakse katta külavanema ja muid küla 
ühiseid kulutusi. Kassa loomise ja pidamise eest vastutab külavanem. 

7. KÜLAVANEMA AMETIMÄRK  

7.1 Ametikohustuste täitmisel kannab külavanem ametimärki.
7.2 Ametimärk antakse välja vallavalitsuse korraldusel.
7.3 Ametimärk antakse külavanemale üle ametisse kinnitamisele ajaliselt kõige lähemal 

toimuval ülevallalisel pidulikul üritusel. 
7.4 Külavanema märki võib külavanem kanda ainult oma volituste kehtivuse ajal.
7.5 Volituste lõppemise korral külavanem ametimärki ei tagasta.
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