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Külavanema statuut
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 58 ning
Leisi Vallavolikogu 20. veebruari 2006 määrusega nr 4 kinnitatud Leisi valla põhimääruse
§ 7 lg 3 p 2 ja § 74 alusel.
1. Üldsätted.
1.1 Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on inimene, kellel on selles külas alaline elukoht või
hoonestatud kinnisvara.
1.2 Külavanem on ühe või mitme küla elanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub
oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, küla ja valla arengukavast, Leisi valla
õigusaktidest ning EV seadusandlusest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud kehtivate
õigusaktidega, tegutseb külavanem lähtudes headest tavadest. Statuudis külavanema kohta
sätestatut kohaldatakse ka alevikuvanemale.
1.3 Külakoosolek on külaelanike koosolek, mille võib kokku kutsuda külavanema, vähemalt ¼
valimisealiste külaelanike või vallavalitsuse poolt.
2. Külavanema valimine.
2.1 Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul lihthäälte
enamusega. Hääletamise viisi otsustab üldkoosolek. Koosolek on otsustusvõimeline kui
sellest võtab osa vähemalt veerand täisealisest külaelanikkonnast.
2.2 Külavanema valimise saab algatada vähemalt kolm täisealist külaelanikku.
2.3 Külavanema valimise koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning lisatakse üldkoosolekul osalenud
külaelanike registreerimisleht.
2.4 Koosoleku protokoll koos registreerimislehega esitatakse Leisi Vallavalitsusele 10 päeva
jooksul.
2.5 Üldkoosolek võib vajadusel külavanema igal ajal tagasi kutsuda.
2.6 Üldkoosolek vabastab külavanema avaliku või salajase hääletamise tulemusel. Külavanema
ülesannetest vabastamise poolt peab olema üle poole koosolekul osalenuist.
3. Külavanema volituste kestvus.
3.1 Külavanema volitused algavad ja lõpevad koosoleku poolt määratud tähtajal.
3.2 Külavanema volitused lõpevad ennetähtaegselt:
3.2.1 elukoha muutusega;
3.2.2 tagasiastumisega isikliku avalduse alusel;
3.2.3 ümbervalimisega;
3.2.4 süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
3.2.5 seoses surmaga.
4. Külavanema kohustused.
4.1 Esindada külaelanike tahet valla omavalitsusorganeis.
4.2 Ärgitada küla ühistegevust.
4.3 Koordineerida valla poolt antud ülesandeid küla territooriumil.
4.4 Korraldada küla heakorda ja avalikku korda.
4.5 Teatada vallavanemale õnnetustest või eriolukordadest külas.
4.6 Organiseerida abitöid eriolukordades kuni erialase abi saabumiseni.

4.7 Teatada sotsiaalsetest ja meditsiinilistest probleemidest külas.
4.8 Aidata kaasa küla arengule (korraldada küla arengukava koostamist, jälgida selle täitmist
jne).
4.9 Kutsuda kokku kord aastas küla aruandekoosolek ja esitada aruanne oma tegevusest.
5. Külavanema õigused.
5.1 Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid.
5.2 Saada oma tegevuseks vallavalitsuselt vajalikku teavet.
5.3 Osaleda nõuandva häälega vallavolikogu istungil.
5.4 Osaleda valla arengukava aruteludel.
5.5 Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest lähtudes küla üldkoosolekul
vastuvõetud otsustest ja arengukavast.
5.6 Moodustada vajadusel töögruppe.
5.7 Saada kompensatsiooni põhjendatud kulutuste eest, mis on eelnevalt vallavalitsusega
kooskõlastatud.
5.8 Nimetada külavanemaks valimise järel endale alaline asetäitja viimase nõusolekul.
6. Külavanema statuuti muudab ja täiendab vallavolikogu.
7. Määruse rakendamine
7.1 Enne käesoleva määruse jõustumist külades valitud ja protokollitud külavanemate volitused
jäävad kehtima valimistähtaja lõpuni või külavanema tagasiastumiseni.
7.2 Määrus jõustub 1. oktoobril 2007. a.
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