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Setomaa valla külavanema statuut
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrus reguleerib Setomaa valla külavanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid,
külavanema õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi, külavanema asendamist, külavanema
ametimärgi andmist ja kulude hüvitamise korda. Samuti sätestatakse kohaliku omavalitsuse
ülesanded külavanema ametitegevuse toetamisel ja kogukonnakoostöö tagamisel.
§ 2. Mõisted
(1) Küla on Setomaa valla territooriumil paiknev küla või alevik.
(2) Hääleõiguslik külaelanik on vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kelle alaline elukoht või
kinnisvara on asjaomases külas. Alalise elukoha määramise aluseks on rahvastikuregister,
kinnisvara määramise aluseks kinnistusregister.
(3) Külavanem on küla esindaja, kes on valitud hääleõiguslike külaelanike poolt statuudi alusel ning
juhindub oma tegevuses küla ühistest huvidest ja seisukohtadest. Külavanem on küla ühendaja,
hoidja ja edendaja, kes koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning ellu viia küla
ühisprojekte. Külavanem on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik külas.
(4) Ühine külavanem on ühises piirkonnas asuvate külade poolt valitud esindaja, kes esindab
külasid võrdsetel alustel ning talle laienevad külavanema statuudis sätestatud õigused ja
kohustused.
§ 3. Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded
(1) Külavanemaks võib valida hääleõigusliku külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 18aastane.
(2) Külavanema kandidaadid peavad andma nõusoleku kandideerimiseks.
§ 4. Külavanema valimise kord
(1) Külavanemat valiva küla üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada Setomaa Vallavalitsus
(edaspidi vallavalitsus), külavanem, külaseltsi juhatus või külaelanikud.
(2) Külavanema valimise üldkoosolekust tuleb teavitada külarahvast vähemalt kaks nädalat enne
üldkoosoleku toimumist. Teade avalikustatakse küla enimkäidavates kohtades.
(3) Külale valitakse üks külavanem ning külal ei ole korraga enam kui üks külavanem.
(4) Igal osaleval hääleõiguslikul külaelanikul on külavanema valimisel üks hääl. Hääletamine on
isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.
(5) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ning üldkoosolek protokollitakse.
(6) Üldkoosoleku alguses valivad hääleõiguslikud külaelanikud üldkoosoleku juhataja ja
protokollija. Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja viib läbi hääletamise. Üldkoosoleku
protokollija tagab üldkoosoleku käigu ja otsuste protokollimise. Protokollile kirjutavad alla
üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
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(7) Hääletamine on üldjuhul avalik, v.a juhul, kui kasvõi üks hääleõiguslik külaelanik nõuab salajast
hääletamist. Salajane hääletamine viiakse läbi hääletussedelite abil. Salajase hääletamise
korraldamiseks valitakse valimiskomisjon, kes viib hääletamise läbi ja tulemused fikseeritakse
üldkoosoleku protokollis.
(8) Külavanemaks valitakse kandidaat, kes kogub rohkem kui pool üldkoosolekul osalenud
hääleõiguslike külaelanike häältest. Kui kandidaate on rohkem kui kaks ja ükski kandidaat ei
kogunud rohkem kui pool üldkoosolekul osalenud häältest, korraldatakse valimiste järgmine voor,
kus ei osale kõige vähem hääli saanud kandidaat. Teises voorus enim hääli saanud kandidaat osutub
valituks. Võrdselt hääli saanud kandidaatide puhul selgub külavanem liisuheitmise teel.
(9) Üldkoosoleku juhataja esitab külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos
registreerimislehega vallavalitsusele kümne tööpäeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast
arvates.
(10) Valitud külavanemate ja nende kontaktandmete kohta peab arvestust vallavalitsus.
(11) Valitud külavanemale antakse vallavalitsuse poolt ametimärk.
§ 5. Külavanema õigused
Külavanemal on õigus:
1) esindada küla või ühise piirkonna külasid;
2) algatada külaelu probleemide lahendamiseks arutelusid ning kutsuda kokku ja juhatada küla
koosolekuid, teatades sellest külaelanikele vähemalt 7 kalendripäeva ette;
3) algatada küla huve puudutavate küsimuste arutamist vallavalitsuses ja vallavolikogus;
4) osaleda ettepanekutega ja avaldada arvamust vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel või
vallavolikogu komisjonide koosolekutel, kus arutatakse otseselt või kaudselt vastavat küla(sid)
puudutavaid küsimusi ja kui külavanemad on eelnevalt kutsutud;
5) esitada taotlus valla eelarvest raha saamiseks, arvestades küla vajadusi;
6) korraldada küla arengukava või tegevuskava koostamist ja elluviimist;
7) taotleda vallavalitsuselt külavanema ülesannete täitmisega seotud kulude hüvitamist vastavalt
vallavolikogu määrustele;
8) saada kohalikust omavalitsusest oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente
ja õigusakte, välja arvatud teave, mille avaldamine on seadusega keelatud;
9) juhtida külaelanike ning küla territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu
heakorda, avalikku käitumist jms puudutavatele probleemidele;
10) astuda külavanema kohalt tagasi;
11) saada tagasivalituks uueks ametiajaks.
§ 6. Külavanema ülesanded
Külavanema ülesanded on:
1) juhinduda oma tegevuses külakogukonna kokkulepetest ja vajadustest ning kohaliku
omavalitsuse ja riigi õigusaktidest;
2) tegutseda küla või külade esindaja ja ametliku kontaktisikuna;
3) näidata üles aktiivsust külas ühistegevuse organiseerimisel, toetada külaelanike
omaalgatusvõimet ja innustada külaelanikke koostööle;
4) kutsuda vähemalt üks kord aastas kokku küla üldkoosolek ja esitada külaelanikele ülevaade oma
tegevuse kohta külavanemana;
5) edastada külaelanikele vallavalitsusest ja mujalt saadud külaelanikke puudutavat informatsiooni;
6) tagada küla puudutava dokumentatsiooni säilimine;
7) ametiaja lõppemisel kutsuda kokku küla üldkoosolek uue külavanema valimiseks.
§ 7. Külavanema asendamine
(1) Külavanema asendaja nimetab külavanem.
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(2) Külavanema asendajal on külavanema asendamise ajal kõik külavanema õigused ja kohustused.
§ 8. Külavanema volituste kestuse periood
(1) Külavanema ametiaja pikkus on kuni viis aastat.
(2) Külavanema ametiaja täpne pikkus otsustatakse külavanemat valival üldkoosolekul.
(3) Külavanema volitused lõpevad seoses:
1) külavanema ametiaja lõppemisega;
2) külavanema tagasiastumisega, teavitades sellest külarahvast ning esitades kirjalikus vormis
tagasiastumise avalduse vallavalitsusele;
3) külavanema tagasikutsumisega.
(4) Küla üldkoosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Külavanema tagasikutsumine
otsustatakse küla üldkoosolekul hääleõiguslike külaelanike poolt, sarnaselt külavanema valimisega.
§ 9. Külavanema ametitegevusega seotud kulude hüvitamine
Vallavalitsus hüvitab külavanema põhjendatud kulud vastavalt vallavolikogu määrustele.
§ 10. Kohaliku omavalitsuse ülesanded
(1) Vallavalitsus peab valitud külavanemate nimistut ja kontaktandmeid ning annab üle külavanema
ametimärgi.
(2) Vallavalitsus avaldab külasid puudutava olulise informatsiooni valla ajalehes ja kodulehel.
(3) Vallavalitsus abistab külavanemat küla puudutava dokumentatsiooni säilitamisel.
(4) Vallavalitsus nõustab külavanemaid ametikohustuste valdkonnas ning arengudokumentide
koostamisel.
§ 11. Rakendussätted
(1) Meremäe Vallavolikogu 23.04.2009 määrus nr 8 „Meremäe valla külavanema statuut”
tunnistatakse kehtetuks.
(2) Mikitamäe Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 29 „Külaelu edendamise
toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.
(3) Mikitamäe Vallavolikogu 26.03.2015 määrus nr 12 „Mikitamäe valla külavanema statuut”
tunnistatakse kehtetuks.
(4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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