
KÄSMU KÜLASELTSI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 09.juuni 2013.a.
Koosoleku algus: 12.00
Koosoleku lõpp: 13.40
Koht: Käsmu Rahvamaja
Osalesid: 37 Käsmu Külaseltsi liiget - 27 liiget isiklikult, 10 liiget esindatud volitustega ja 8
külalist (nimekirjad juurde lisatud 2 lehel)

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Külaseltsi 2012.a tegevuse aruanne ja ülevaade projektitegevusest
3. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine (põhikirja p 5.3.2 täitmine)
4. Uue juhatuse valimine (põhikirja p 5.3.3 täitmine)
5. Käsmu küla uue arengukava koostamise algatamine
6. Jooksavad küsimused, ettepanekud.

1. Koosoleku läbiviija ja protokollija valimine.

Tehti ettepanek valida koosoleku juhatajaks Virge Ong ja protokollijaks Lea Lond.

Otsustati: valida koosoleku juhatajaks Virge Ong ning protokollijaks Lea Lond.
Poolt 45, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Külaseltsi juhatuse nimel avaldas Virge Ong tänu remondijärgsetel koristustel osalejatele ja
koristustalgutel osavõtjatele. Nimed avaldatud kuulutustahvlitel ja külaseltsi kodulehel.
Tänusõnad öeldi ka muuli remontijatele: Andris Laupa, Tõnu Kuusk, Haivo Laulik, Raimo
Oras, Martin Laulik ja Kalle Jüriska.

2. Külaseltsi 2012.a tegevuse aruanne ja ülevaade projektitegevusest

2.1 V.Ong andis ülevaate külaseltsi tegevusest 2012.a. jooksul.
Jaanuar: Käsmu Rahvamaja rekonstrueerimise III järgu taotluse edastamine LEADER-ile. 
Märts: Juhatuse nõupidamine. Taotluse esitamine KOP-ile rahvamaja III järgu
rekonstrueerimise sisetööde projekti koostamiseks
Aprill: Rahvamaja sisekoristus. Rahvamaja väliskoristus. Volbripidu
Mai: TEEME ÄRA! - küla koristustalgud. Kevadlaat. Käsmu Külaseltsi ja küla üldkoosolek
26.05
 Juuni: Küla Jaanituli Meremuuseumi õuel. Käsitöökuuri avamine
August: Viru Folk (avatud aiad, parkimine, telkimine)
September: Suvelõpupidu
November: Juhatuse koosolek 23.11 (taotluse edastamine korteri rentimiseks Merekooli 4,
LEADER-ile taotluse esitamine IV Käsmu Päevade korraldamiseks)
Detsember: Jõululaat. Aastalõpupidu.

2.2. V.Ong andis ülevaate projektitegevustest
Projektid 2009 – 2010

•KOP – rahvamaja põhjakülje välisuste valmistamine ja vahetus 22500.-
• PRIA - rahvamaja rekonstrueerimise I järk

     Maksumus  544 937.-  Teostas AS Toode. Eterniitkatus vahetati valtsplekk-katuse vastu.



• PRIA – rahvamaja rekonstrueerimise II järk. Maksumus 863 134.- Teostas OÜ Restaure.
Välisremont (soojustus, vooder, uksed, aknad, sokkel)
Virve Väli - 2008.a esimene KOP’i projekt on loetelust puudu.

Projektid 2011

•Lavaseadmete uuendamine. Kogumaksumus 9468 €. LEADER toetus 8521 €. Omaosalus
947 €. Projekt teostus detsember 2012 - aprill 2013. Lavaseadmed valmistas ja paigaldas
I.D. Kangas (eesriided, arlekiin, aksid, sofiidid, horisont, stanged)

Projektid 2012

•LEADER - Rahvamaja rekonstrueerimise III järk, siseviimistlustööd ja omanikujärelvalve
teostamine. Kogumaksumus 42 379,60 €. Toetus 29 000 €. Omaosalus 13 379,60 €
Teostas OÜ Restaure. Omaniku järelvalvet teostas FIE Mati Piirsalu.
•KOP - rahvamaja ettevalmistamine III järgu rekonstrueerimiseks, sisetööde projekti
koostamine. Kogumaksumus 1920 €. Toetus 1600 €. Omaosalus 320 €. Projekti koostas
OÜ KEK Invest
Eve Kask - kes määras sisekujunduse värvilahenduse ja valis rahvamaja välisvärvi ?
Virge Ong - Sisekujunduse värvilahendus pandi paika Katrin Küla eelprojektiga ja
rahvamaja välisvärv on valitud esialgse ajaloolise värvi järgi keskkonnaameti soovitusel -
ooker.

3. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Reet Sild tutvustab 2012.a. majandusaasta aruannet.
Küsimus - Kas rahvamaja on külaseltsi oma või võetud rendile?
Virge Ong - Rahvamaja on antud külaseltsile pikaajalisele rendile ja seoses sellega ka vald
teotab rahvamaja haldamist.
Liisa Vaikjärv-Kangust - Aruandes esineb puudusi. Bilanss ei kajasta elektrienergia kulu.
Reet Sild - elektri eest maksab vald.
Virge Ong esitab 2012 aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Otsustati: lähtuvalt MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja punktist 5.3.2 kinnitada 2012
majandusaasta aruanne.
Vastu: 2 külaseltsi liiget, erapooletuid: 1, poolt: ülejäänud seltsi liikmed.

Teisena pandi hääletusele ettepanek külaseltsile 2013 a. majandusaasta aruande
hindamiseks revidendi määramiseks. Kuna külaseltsi eelarve on väike, revidendi palkamine
eeldaks vabu ressursse, siis  ei leidnud ettepanek toetust.
Heikki Koort - Me peame edaspidigi valima sellise juhatuse, keda me saame usaldada!
Liisa Kangust-Vaikjärv on nõus 2013.a. majandusaasta aruande enne kinnitamist üle
vaatama. Virge Ong kommenteeris muuhulgas, et viimaste tegevusaastate jooksul on
rahvamaja ning kiriku remondiks saadud kokku üle 3,5 miljoni krooni toetusi erinevatest
projektidest.

4. Juhatuse valimine

V.Ong selgitas, et 09. juuni seisuga on Käsmu Külaseltsil 66 liiget. 27 liiget on kohal ja 10
liiget on esindatud volitustega, seega on koosolek otsustusvõimeline. Põhikirja järgi võib
volikirja alusel üks külaseltsi liige esindada kahte teist külaseltsi liiget.  Põhikirja järgi
kuulub juhatusse 3 – 5 liiget. Mitmeliikmelise juhatuse valime? Arutelu tulemusena
otsustati juhatuse liikmete arvuks kinnitada 5 liiget. Alustati kandidaatide esitamise



protseduuriga.
Kandidaatideks esitatati:  Lea Lond, Virge Ong, Robert Aasa, Epp Ojalill, Heikki Koort,
Haivo Laulik ja Inge Aus.
Haivo Laulik ja Heikki Koort taandasid ennast.
Heitti Hääl tegi ettepaneku, et kuna alles ongi jäänud 5 kandidaati, siis lihtsustada
protseduurireegleid ja hääletada nimekirja tervikuna ning avalikult.
Otsustati: lähtuvalt MTÜ Käsmu Külaseltsi põhikirja punktist 5.3.3 kinnitada uus juhatus
järgmises koosseisus: Lea Lond, Virge Ong, Robert Aasa, Epp Ojalill ja Inge Aus.
Vastu: 0  Erapooletuid: 0

5. Käsmu küla uue arengukava koostamise algatamine

Virge Ong teeb ettepaneku algatada aastateks 2014-2020 uue arengukava koostamine.
2014.a. projektitegevuses suures mahus raha taotleda ei ole võimalik, seega on parim aeg
tegeleda uue arengukava koostamisega, et olla uuteks projektideks valmis. Arutluse käigus
otsustati algatada uue arengukava koostamine ja selle arengukava arutamiseks kokku
kutsuda külakoosolek.

6. Jooksvad küsimused

1. Esitati küsimus pritsikuuri küla valdusesse saamise kohta
Pritsikuur on praegu eraomandis ja hetkel müügis oleva kinnistu koosseisus ning
omanik ei ole nõus kuuri kinnistust lahutama. Kui kinnistu müüdud, tuleb külal pidada
läbirääkimisi uue omanikuga. Kindlasti tuleks läbirääkimistesse kaasata ka vald.
Heiti Hääl teeb uuele juhatusele ettepaneku, vormistada kirjalik pöördumine vallale ja
omanikule pritsikuuri ostueesõiguse kohta, kuna sellel on avalik huvi.
Liis Reier tegi ettepaneku, et ka külavanem peaks tegelema pritsikuuri küsimusega.
Heikki Koort teeb ettepaneku võtta ühendust omanikuga kui toimub kinnistu
müügitehing ja  olla kursis kinnistu müügiprotsessiga. Tehti ka ettepanek taotleda
pritsikuur muinsuskaitseobjektiks.

2. Eve Kask - Kindralikabeli seisukord seoses fotonäituse uuendamisega vajab tähelepanu.
Ta soovis toolide ja suriraami väljaviimist. Selles osas tuleb leida konsensus
kirikuõpetaja ja kogudusega.

3. Sõna võttis Heiti Hääl, kelle nägemuses on külas 3½ probleemi:
1. Pood. Otsida pinda kus ei peaks renti maksma
2. Veevarustuse probleem. Oleks mõistlik lahendada koos kanalisatsiooni ja Käsmu-

Võsu kergliiklusteega nagu pakkus välja eelmine vallavanem.
3. Kergliiklustee Võsule
3.a  Kaptenikülas peaks olema sadam!
Virge Ong - Poeprobleem on praegu lahendatud, külavanema algatusel,
autokauplusega, mis käib 1 kord nädalas, suveperioodil 2 korda.
Veevarustuse probleem - küla hääl peaks olema vallas tugevam. Robert Aasa - sügisesel

kohalike omavalitsuste valimistel peaks külal olema oma kandidaat
Arutleti majakasadama probleemi, mille tulemusena asusid Käsmu külaseltsi liikmed ning
kohal viibinud külaelanikud üksmeelsele seisukohale:
a. toetada igakülgselt MTÜ Käsmu Majaka Sadam tegevust Majaka sadama arendamisel
b. toetada MTÜ taotlust ujuvsildade ning kinnituspontoonide paigaldamiseks

sadamasildade külge ning kogu sadamaala haldamist MTÜ poolt.
c. samuti toetab külakogukond Majaka Sadama ja sadamahoone väljaehitamist ning



sadama mastaapset arengut toetava detailplaneeringu võimalikult kiiret kehtestamist.

Käsmu küla on oma aastatagusel koosolekul andnud juba oma toetuse majakasadama
arendamisele lisades vastava punkti küla arengukavasse.
Heiti Hääl - sadama planeerimisega saaks lahendada poe probleemi ja MTÜ Käsmu
Majaka Sadam ostaks ära veetrassi kaevamisega  välja tulevad kivid ja saadud raha eest
saaks välja ehtida küla veetrassi.
Ann Vool - Käsmu Meremuuseum ei tööta vastu sadama rajamisele.
Liis Reieri arvates on probleem vastasseisus Meremuuseumi ja MTÜ vahel.
Ann Vool - Minu isa Aarne Vaik on teinud vigu, aga ka palju head Käsmu külale ja uue
inimesena hoian kontakti  MTÜ Käsmu Majaka Sadamaga.
4. Käsmu Küla päevad juulis 2013
Toimuvad 13. – 14.juulil. Koostööd teevad Käsmu Külaselt ja Meremuuseum. Ürituste
kava on väljas mõlemal kodulehel. Külaseltsi korraldatud üritused on kõigile tasuta.
Õhtune pidu VLÜ saatel toimub rahvamajas ja on ainult käsmukatele mõeldud. Õhtusel
üritusel rakendada käepaela süsteemi. Käepaelte jagamise ja registreerimisega kunstikuuris
saab prognoosida osavõtjate arvu.
5. Küsimus tuulemurdude kohta - kas külaelanikud võivad puhastada teed langenud
puudest. RMK täites Keskkonnaameti nõudeid ei saa anda ametlikku luba metsas
toimetamiseks. Ann Vool - peagi muutetakse ära sihtkaitsevöönd Käsmus ja metsa
puhastamine muutub kergemaks.

Koosoleku juhataja Protokollija

Virge Ong Lea Lond


