MÄÄRUS
Liiva,

19.mai 2006 nr 19

Muhu valla külavanema statuudi kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 Muhu Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kinnitada Muhu valla külavanema statuut (lisatud).
2. Vallavalitsusel tagada ametisolevate külavanemate nimede ja volituste kestuse kohta teabe
väljapanek vallamajas ja valla veebilehel 1. juuliks 2006. a.
3. Vallavalitsusel korraldada külavanemate valimine külades, kus külavanem puudub, 1.
septembriks 2006. a.
4. Vallavalitsusel koostada ja kinnitada külavanema statuudi kohaselt väljamakstavate
toetuste kord.
5. Määrus jõustub 1.juunil 2006.a.

Kadri Tüür
volikogu esimees

Kinnitatud
MuhuVallavolikogu 19.mai 2006
määrusega nr 19

Muhu valla külavanema statuut
Mõisted
1.

Külaelanik käesoleva statuudi mõttes on füüsiline isik, kellel on vastavas külas
rahvastikuregistri järgne elukoht või kinnisvara.
2. Külakoosolek on külaelanike koosolek, mis võidakse kokku kutsuda külavanema,
vähemalt 1/3 rahvastikuregistri järgsete külaelanike või vallavalitsuse poolt.
3. Külavanem on külakoosolekul valitud külaelanike esindaja. Naaberkülad võivad
omavahelisel kokkuleppel valida ühisel külakoosolekul ühise külavanema.

Valimine ja tagasikutsumine
4.

Külavanema valimise või ennetähtaegse tagasikutsumise koosolekust teatatakse
vähemalt kaks nädalat ette. Koosoleku teatel peab olema näidatud kokkukutsuja.
Vastav kirjalik teade pannakse välja küla teadete ülespanemise kohta ja seda
levitatakse muudel asjakohastel viisidel.
5. Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külakoosolekul kohalolevate
valimisõiguslike külaelanike lihthäälteenamusega.
6. Külavanema kandidaadi esitamise õigus on igal valimisõiguslikul külaelanikul.
7. Külavanema valimine toimub salajasel hääletamisel.
8. Külavanema ametiaeg on üks kuni viis aastat, ametiaja täpne pikkus otsustatakse
külakoosolekul.
9. Külavanema valimise koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad
külakoosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll edastatakse vallavalitsusele.
10. Külavanema volitused hakkavad kehtima valimiskoosoleku protokolli
registreerimisest vallavalitsuses.
11. Külavanema ennetähtaegse tagasikutsumise koosolek võidakse kokku kutsuda
ainult vähemalt 1/3 rahvastikuregistri järgsete külaelanike algatusel.
12. Külavanem kutsutakse ennetähtaegselt tagasi külakoosolekul kohalolevate
valimisõiguslike külaelanike lihthäälteenamusega.
13. Külavanema ennetähtaegse tagasikutsumise koosoleku kohta koostatakse
protokoll, mille allkirjastavad külakoosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli
koopia edastatakse vallavalitsusele.
14. Tagasikutsutud külavanema volitused lõpevad tagasikutsumise koosoleku
protokolli koopia. registreerimisest vallavalitsuses.
15. Vallavalitsus hoiab omavalitsuse ametiruumides nähtaval kohal välja panduna ja
oma kodulehel internetis ajakohast külavanemate nimekirja, kus on näidatud ka
nende ametiaja kestus.

Õigused
16. Olla tunnustatud oma küla elanike õiguspärase esindajana.
17. Saada valla omavalitsuselt järjepidevalt õigeaegset eelteavet vallavolikogu
istungite päevakorra kohta.
18. Osaleda nõuandva hääleõigusega oma küla puudutavate küsimuste arutamises

vallavolikogu istungil.
19. Saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet ja dokumente.
20. Esindada külaelanike ühishuve suhetes omavalitsuse, valla hallatavate asutuste,
riigiasutuste ja muude institutsioonidega.
21. Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist omavalitsuses.
22. Kutsuda kokku külakoosolekuid ja küsitleda külaelanikke nende vajaduste ja tahte
väljaselgitamiseks.
23. Taotleda küla ühisüritusteks omavalitsuselt rahalist ja muud toetust.
24. Saada omavalitsusega sõlmitava lepingu alusel omavalitsuse poolt antavate
ülesannete täitmisega seotud kulutuste eest hüvitust ning nende ülesannete
täitmiseks vajalikku omavalitsuse bürooteenust.
25. Nimetada külavanemaks valimise järel endale alalise asetäitja viimase nõusolekul,
kes täidab külavanema ülesandeid tema äraoleku või haiguse korral. Külavanema
asetäitja nimetamine kantakse külakoosoleku protokolli.
26. Astuda külavanema ametikohalt tagasi, kutsudes eelnevalt kokku külakoosoleku
uue külavanema valimiseks.

Kohustused
27. Kaitsta külaelanike õigustatud ühishuve nende suhetes omavalitsuse, valla
hallatavate asutuste, riigiasutuste ja muude institutsioonidega.
28. Ärgitada võimaluse piires külaelanike ühistegevust ja -algatusi.
29. Kutsuda vajadusel kokku külakoosolekud, korraldada nende juhatamine,
protokollimine ja protokollide säilitamine.
30. Taotleda külakoosoleku otsusel küla ühisüritusteks vallalt rahalist ja muud toetust.
31. Edastada omavalitsuse ülesandel teateid ja korraldusi külaelanikele.
32. Korraldada omavalitsuse ülesandel külaelanikele õigusaktiga pandud ühiste
kohustuste täitmist.
33. Teavitada asjakohaseid riigiasutusi ja vajadusel omavalitsust oma külas toimunud
õnnetustest ja eriolukordadest ning omavalitsust kõigist olukordadest, kus on
vajalik omavalitsuse sekkumine.
34. Korraldada ühist tegutsemist õnnetuste ja eriolukordade puhul kuni eriabi
saabumiseni.
35. Koguda ja anda omavalitsuse ülesandel omavalitsuse jaoks teavet oma küla
kohta.

Rakendamine
36. Enne käesoleva statuudi kehtestamist valitud külavanemate volitused jäävad
kehtima valmistähtaja lõpuni või külavanema tagasiastumiseni.

