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VALLASISESE  LINNA  LINNAPEA  JA KÜLAVANEMA  STATUUT 

 

I VALLASISESE  LINNA  LINNAPEA  JA  KÜLAVANEMA NING TEMA ABI 

VALIMINE 

§ 1. Vallasisese linna linnapea ja külavanema ning tema abi (edaspidi vanem) valitakse 

vallasisese linna või küla (edaspidi piirkond) koosolekul. Vanema valimistest võivad osa 

võtta piirkonna isikud (edaspidi elanik), kes on vähemalt 18-aastased ning kellel on 

vastavas piirkonnas alaline elukoht või kinnisvara. Vanemaks võib valida Anija valla 

elanikeregistris oleva ja reaalselt vallas elava elaniku, kes on valimise hetkeks saanud 

21-aastaseks.   

§ 2. Külad võivad valida ühise vanema.  

§ 3. Teade vanema valimise koosoleku toimumise koha ja aja kohta teatatakse ette 

vähemalt nädal. Teade pannakse üles piirkonnas teadete ülespanemise kohta. Koosolek 

on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 20% piirkonnas elavast valimisõiguslikust 

elanikonnast. 

§ 4. Vanema valimise koosolekul koostatakse protokoll vanema valimise kohta, millele 

lisatakse koosolekul osalenud elanike registreerimisleht. Protokoll koos 

registreerimislehega esitatakse vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates koosoleku 

toimumise päevast.  

§ 5. Vanem valitakse avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega. Valituks osutub 

kandidaat, kes sai kõige enam hääli. Valimiste täpsem protseduur ja vanema volituste 

tähtaeg otsustatakse koosolekul. 

§ 6. Vajadusel võib elanike koosolek valida vanemale abi, kes asendab vanemat tema 

äraolekul. Vanema asendaja valimine toimub samade reeglite järgi nagu vanema 

valimine. 

 

II VANEMA  VOLITUSTE  KESTUS 

§ 7. Vanema kinnitab vallavanem oma käskkirjaga. Vallavanemal ei ole õigust valitud 

vanema kinnitamisest keelduda. 

§ 8. Vanema volitused algavad käskkirjas märgitud päeval.  

§ 9. Vanema volituste kestus ei ole piiratud volikogu volituste kestusega.  

§ 10. Vähemalt 20 % piirkonna hääleõiguslike elanike kirjalikul algatusel võib 

korraldada vanema ümbervalimise. 

§ 11. Vanema volitused lõpevad: 



1) tähtaja möödumisega; 

2) tagasiastumisega isikliku avalduse alusel; 

3) ümbervalimisega (kusjuures eelmise vanema volitused kehtivad uue vanema 

kinnitamiseni vallavanema poolt, kuid mitte kauem kui üks kuu alates ümbervalimisest) 

4) seoses surmaga.  

§ 12. Tagasiastumise avaldus tuleb esitada vallavanemale. Vallavanemal ei ole õigust 

tagasiastumise avalduse rahuldamisest keelduda.  

§ 13. Vanem annab tagasiastumisel üle vallavanemale kõik temale usaldatud vahendid 

ning asjaajamise. Üleandmine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Üleantu kuulub 

säilitamisele vallavalitsuses. Vallavanem annab uuele vanemale aktiga üle kõik temale 

üle antud vahendid ja asjaajamise.  

 

III VANEMA  ÕIGUSED  JA  KOHUSTUSED 

§ 14. Vanem on  ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses piirkonna elanike 

ühistest seisukohtadest, piirkonnas väljakujunenud tavadest, piirkonna ja valla 

arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei 

ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb vanem lähtudes headest tavadest. 

 

§ 15. Vanem kohustub oma töö, tegevuse ja isikliku eeskujuga mõjutama piirkonna 

arengut positiivses suunas läbi ühistegevuse arendamise. 

§ 16. Vanema õigused: 

1) esindada elanikke vastavalt piirkonnakoosolekul tehtud otsuste alusel ja ulatuses   

vallavolikogus ja vallavalitsuses; 

2) osaleda Anija valla arengukava koostamisel; 

3) kutsuda kokku elanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks piirkonnaelu küsimusi, 

mis ei ole vastuolus seadusandluse ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega; 

4) nõuda elanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist vallavolikogus või 

vallavalitsuses. Avaldada arvamust piirkonna probleemide lahendamiseks; 

5) taotleda piirkonna nimel rahalisi vahendeid vallaeelarvest ja muudest allikatest, 

lähtudes koosolekul vastuvõetud otsustest ja arengukavast; 

6) saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet; 

7) teha elanikele ning piirkonna territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida 

tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne; 

8) astuda vanema kohalt tagasi.  

§ 17. Vanema kohustused: 

1) edastada elanike ühised soovid ja ettepanekud vallavalitsusele ning muudele 

asjakohastele institutsioonidele. Edastada kirjalikult probleemid ja küsimused volikogule 

ja vallavalitsusele; 

2) edastada elanikele vallavolikogu, vallavalitsuse ja muud saadud informatsiooni; 

3) teavitada vallavolikogu või vallavalitsust piirkonna sotsiaalsetest probleemidest; 

4) korraldada piirkonna arengukava arutelusid; 

5) organiseerida piirkonnas ühistegevust, ärgitama elanikke koostööle; 



6) jälgida piirkonnas loodusressursside säästlikku kasutamist ning vajadusel sekkuma; 

7) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi 

saamiseni; 

8) viima vähemalt kord aastas läbi piirkonna üldkoosoleku ja esitama elanikele aruande 

oma tegevuse kohta.  

§ 18. Vanem kutsutakse nõuandva hääleõigusega osa võtma vallavolikogu või 

vallavalitsuse istungitest ja volikogu komisjonide koosolekutest piirkonnaelu 

puudutavates küsimustes.  

 

IV VANEMA TÖÖ TASUSTAMINE 

§ 19. Vanem on usaldusamet.  

§ 20. Vanemale võib maksta tasu kohustuste täitmise eest.  

§ 21. Elanikud võivad moodustada oma kassa, millest võidakse katta vanema ja muid 

piirkonna ühiseid kulutusi. Kassa loomise ja pidamise eest vastutab vanem. 

§ 22. Vallavalitsuse ülesannete täitmine vanema poolt ja ülesannete täitmise eest tasu 

maksmine sätestatakse lepinguga.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


