Kinnitatud Rõuge Vallavolikogu 23.09.2009 määrusega nr 17
Rõuge valla külavanema statuut
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 58 lg 3 alusel.
§ 1 Mõisted
(1) Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on inimene, kellel on vastavas külas alaline või
ajutine elukoht.
(2) 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 seadustega, tegutseb külavanem, lähtudes üldinimlikest seisukohtadest
ning inimõigustest.
(3) Külakogu on külaelanike üldkoosolekul valitud küla kõrgem esinduskogu. Külakogu
suuruse määrab külaelanike üldkoosolek. Külakogu kooseisu kuulub ja külakogu juhib
külavanem. Külakogu loomise otsustab küla üldkoosolek.
(4) Külavanemate kogu on kõigist valitud külavanematest koosnev esinduskogu.
Külavanemate kogu kutsub kokku vallavalitsus vähemalt 1 kord kvartalis.
§ 2 Üldsätted
(1) Külavanem ja külakogu valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike
üldkoosolekul poolthäälteenamusega. Valimine toimub külaelanike üldkoosolekul, mille
toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud kõigile külaelanikele ja vallavalitsusele
vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Koosoleku toimumisest teatatakse kas
edastades kirjaliku kutse või Rõuge valla infolehes, valla kodulehel ja vastava küla
teadetetahvlil. Külavanema valimise algatab iga kolme aasta möödumisel külatoimkond
(min 2 täisealist külaelanikku) või vallavalitsus.
(2) Omavahel tihedalt seotud külad võivad valida ühise külavanema ja külakogu. Ühise
külavanema ja külakogu valimise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab ¾
mõlema (kõikide) külade üldkoosolekul osalenud külaelanikest.
(3) Külavanema ja külakogu valimistest võivad osa võtta vähemalt 16- aastased
külaelanikud. Külavanemaks võib valida külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt
18-aastane ja kellel on külas alaline elukoht. Külavanema kandidaadiks saab esitada
külaelaniku, kes osaleb koosolekul, kus valitakse külavanem. Külakogu liikmeks võib
olla vähemalt 16- aastane külaelanik.
(4) Külavanema ja külakogu valimine toimub salajasel hääletamisel.
(5) Külavanema ja külakogu valimise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse
kohalikule omavalitsusele.
(6) Külavanema volitusi tõendab vallavalitsuse poolt väljaantav tunnistus.
(7) Külavanem on aruandekohustuslik külakogu ja külaelanike üldkoosoleku ees.
(8) Külavanem ja külakogu valitakse kolmeks aastaks.
(9) Omavalitsus peab aktsepteerima käesoleva statuudi järgi valitud külavanemat ja
külakogu ning ei saa keelduda koostööst (koostöölepingust).
(10) Igasugune teiste organisatsioonide k.a. vallavalitsuse tegevus küla piirides peab
olema kooskõlastatud külavanemaga. Kooskõlastus võib olla suuline.

§ 3 Külavanema õigused
(1) Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides.
(2) Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi,
mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.
(3) Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist kohalikus omavalitsuses.
Avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks.
(4) Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest ja erinevatest fondidest.
lähtudes külakoosolekul kinnitatud otsustest ning küla arengukavast.
(5) Saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet.
(6) Külakogu moodustamisel külaelanikest teha ettepanekuid külakogu kooseisu ja
suuruse kohta. Teha ettepanek külavanema asetäitja valimise või volitatud asendaja
määramiseks oma äraoleku, haiguse jms puhul.
(7) Teha kodanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad
heakorda, avalikku käitumist jne.
(8) Astuda külavanema kohalt tagasi.
§ 4 Külavanema kohustused
(1) Edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele,
muudele institutsioonidele.
(2) Osaleda Rõuge valla külavanemate kogu töös kord kvartalis.
(3) Edastada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud informatsiooni, mis
külaelanikke puudutab. Regulaarselt tutvuma omavalitsuse õigusaktidega ja riigi
seadustega ning nende muudatuste ettepanekutega.
(4) Teavitada omavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.
(5) Korraldada küla arengukava koostamist ja elluviimist.
(6) Organiseerida külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle.
(7) Jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning vajadusel sekkuda
pöördumisega asjaomaste instantside poole.
(8) Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi
saamiseni.
(9) Viia vähemalt üks kord aastas läbi küla üldkoosolek ja esitada külaelanikele aruanne
oma tegevuse kohta.
(10) Tagada küla kroonika pidamine ja eksponeerimine ning külaajaloo talletamine
raamatukogudes.
(11) Esitada hiljemalt iga aasta 01. novembriks vallavalitsusele küla järgneva aasta
tegevuskava.
§ 5 Külavanema vastutus
(1) Külavanema vabastamine külaelanike nõudmisel toimub külaelanike üldkoosolekul
salajasel hääletamisel. Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud
kõigile külaelanikele ja vallavalitsusele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.
Koosoleku toimumisest teatatakse kas edastades kirjaliku kutse või Rõuge valla
infolehes, valla kodulehel ja vastava küla teadetetahvlil. Külavanema ülesannetest
vabastamise poolt peab olema üle poole üldkoosolekul osalenud külaelanikest.

§ 6 Külavanema töötasustamine
(1) Külavanem on amet, mitte töökoht ja seega kompenseeritakse külavanema kohustuste
täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis eelnevalt on kooskõlastatud vallavalitsusega.
Ettepaneku kulude kompenseerimiseks teeb külakogu.
(2) Kulud kompenseerib omavalitsus.
(3) Küla võib moodustada oma kassa, kust võidakse katta külavanema ja muid küla
ühiseid kulutusi. Kassa loomise ja pidamise eest vastutab külavanem.

