
KÄSMU KÜLA JA KÜLASELTSI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 26. mai 2012
Koht: Käsmu Rahvamaja
Osalesid: 29 Käsmu küla elanikku

 1 Koosoleku läbiviija ja protokollija valimine.

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

Otsustati: ühehäälselt valida koosoleku läbiviijaks Virge Ong ning protokollijaks Lea Lond.

 2 Koosoleku päevakorrapunktid:

 2.1 Käsmu Külaseltsi juhatuse koosoleku arutatud küsimuste tutvustamine
 2.2 Virge Ongi ettekanne „ Arengukava ülevaade“
 2.3 Tiina Lauliku ettekanne „ Käsmu Külaseltsi 2011. a. Tegevusaruanne“
 2.4 Reet Sild ettekanne „ 2011.a. Majandusaruande“ tutvustus
 2.5 Vallavanem Raivo Uukkivi ettekanne hetkeolukorrast
 2.6 Jooksvad küsimused ja ettepanekud

Otsustati: kinnitada vastav koosoleku päevakorrapunktid

 3 Käsmu Külaseltsi 25. mail 2012 toimunud juhatuse koosoleku arutatud küsimuste

tutvustamine.

 3.1 Kiita heaks MTÜ „Käsmu Majakasadam“ loomine.
 3.2 Heanaaberlik soovitus alustada muruniitmist mitte varem kui kell 11:00

 4 Kuulati V. Ongi ettekannet „Arengukava ülevaade“

 4.1 Pikendada arengukava perioodi aastani 2014, et täiendamine oleks lihtsam. Uue
arengukava tegemisel planeerida periood kuni aastani 2020.

 4.2 Külaelanike registreerimine vallaelanikeks ei toimi.
 4.3 Ühisürituste toimumine - külaseltsi eelarves ei jätku raha ansamblite tellimiseks
 4.4 Kiigeplatsi korrashoid - ettepanek tulevikus kiigeplats üle viia kirikuesisele

vallaterritooriumile ning ehitada laste mänguväljak. Vana kiigeplats kuulub RMK-le
ning vallavanem R.Uukkivi teeb ettepaneku küsida kiigeplats vallale.

 4.5 Metsaaluste risustamine – RMK-ga peetud kirjavahetuse tulemisena ei saadud luba
teelelangenuid puid külaelanikel saagida ega ära koristada. Samuti ei andnud RMK luba
külaelanikel metsaradu hooldada, sest selleks on kohustatud RMK. Külal ja Päästeametil
peaks oleks tagatud läbipääs metsateedele.

 4.6 Rahvamaja renoveerimine - Uue projektiga saadi vahendeid sisetööde tegemiseks
Raha jagub: lava renoveerimiseks, elektrisüsteemide osaliseks vahetamiseks, lavataguste
ruumide korrastamiseks ning WC-de ehitamiseks. Rahvamaja renoveerimise 3. etapp
algab septembris 2012.

 4.7 Veetrassi ühendamine - sõltub valla veetrassi rajamisest.
 4.8 Kiriku restaureerimine

 4.8.1 Orel  on remonditud.
 4.8.2 Siseinterjööri restaureerimine algab 11. juuni 2012.
 4.8.3 Oreli ümbruskapp restaureeritakse augustis.



 4.9 Korraldada vallaga tihedamini teabepäevi.
 4.10 Suveperioodidel tuleks suurendada söögikohtade arvu.
 4.11 Muuli restaureerimine - külaelanikel palutakse võimalusel toetada avariitööde

teostamiseks Külaseltsi annetustega. Pangakontole ülekandmisel märkida selgitusse
„Muulitööde restaureerimiseks“.

 4.12 Väike-ja kalapaatide randumiskohtade ehitamine toimub MTÜ Majakasadam
eestvedamisel.

 4.13 Arengukavasse lisada punkt vabatahtlikke pritsimeeste toetamiseks. Abistada
vabatahtlikke pritsimehi projektide kirjutamisel vahendite saamiseks.

 4.14 Riietuskabiinide kokkupanek probleemiks siiani.
 4.15 Viru Folk

 4.15.1 Marge Sirge küsis: „ Mis kasu on külaelanikel Viru Folgist?“
 Epp Ojalill: Küla pensionärid saavad tasuta piletid, külaelanikel võimalus tegeleda avatud
aedadega ning osta soodsamaid pileteid.
Marge Sirge lisab protokolli „Avatud ettepanekute lehe“ Lisa 1.

 4.16 Külaseltsi koduleht toimib.
 4.17 Aarne Vaigul on olemas infovoldikud Käsmu tutvustamiseks. Väljas on ka

infotahvlid
 4.18 Külas väiksemate kui 2000 m² kruntide keelustamine.
 4.19 Lisada arengukavasse kõik Käsmu kirikuga seonduv.

 5 Kuulati T.Lauliku ettekannet „ Käsmu Külaseltsi 2011. a. tegevusaruanne“

Jätkusid kõik traditsioonilised üritused. Selle aasta jaanituli korraldada 22. juunil Käsmu muusemi
õues. 2013.a. täitub Käsmu külal 560.a. ning Rahvamaja 95.a, siis korraldada Käsmu päev

 6 Kuulati Reet Sild ettekanne „ 2011.a. Majandusaruande“ tutvustus

 7 Kuulati V.Ongi ettekanne “Projekti taotlused“

 7.1 V. Ong tutvustas siiani kirjutatud Käsmu Rahvamaja ning kiriku jaoks kirjutatud
projekte.
 7.1.1 2011.a. kirjutatud lavakardinate projekti teostamine sõltub lava

restaureerimisest.
 7.1.2 KOP ei toetanud ATS-i projekti.
 7.1.3 Käsmu Rahvamaja 3. järgu sisetööde projektis taotleti summat 42379 eurot,

millest rahuldati 29 000 eurot.  Omaosalus sellest on 13 379 eurot ning vald toetas
projekti 3800 euroga.

 7.1.4 Ootel on KOP-i projekt maja projekti tegemiseks. Valla toetust 2000 eurot
muuli remondiks otsustati juhatuse poolt kasutada Rahvamaja remondiks.

 7.1.5 Kiriku restaureerimiseks summa taotleti projekti raames 44 318 eurot, mis
rahuldati täies ulatuses. 5000 eurot saadi orelikappide restaureerimiseks. Kirikusse
paigaldatakse käsitsimaalitud tapeedid, mille projekt on kooskõlastatud
Muinsuskaitsega. Paigaldada restid nii kiriku kui Rahvamaja tuulutusaukudele, et
vältida metsloomade sissepääsu ruumidesse.

 8 Kuulati  vallavanem R. Uukkivi ettekannet hetkeolukorrast

 8.1 Küsimused seoses skuutrite sõiduga Käsmu lahel - Valla avaliku korra eeskirjas on
reguleeritud skuutrite lubatud sõidu ala. Randumine nii Käsmus kui Võsul ettenähtud
koridorides. Tehakse muutmisettepanek valla volikogule, et keelata skuutrite sõitmine
Käsmus ning vettelaskmine ja randumine toimuks tulevikus ainult Võsu muulilt.



 8.2 Lahemaa Rahvuspark - koostöö Lahemaa Rahvuspargiga on aeganõudev ja raske.
Valla ettepanek: sihtkaitsevöönd ei tohiks tulla vastu küla.

 8.3 LEADER-i projektidest on saanud Vihula vald lisaks Käsmu rahvamajale mitmeid
rahastusi. Toetused külaseltsidele liideti ning antud külaseltsidele otsustada, milleks raha
kasutada.

 8.4 Viru Folk - külaelanikud saavad kasu oma toodete turustamisest ja kogukond
kultuuriüritustest osasaamisel. Reklaamimaksuga saaks nõuda Viru Folgilt rahastust
külale, kuid see sõltub volikogu otsusest.

 8.5 Infrastruktuur Käsmu-Võsu kergliiklustee - Vallal pole omaosalust st. umbes 10
miljonit krooni. 2011.a. algatati detailplaneering ning edasi saab küsida raha
projektidest.

 8.6 Puurkaevu rajamine - Vihula Veevärk kirjutas Ühtekuuluvusfondi projekti, mis
sisaldab ka Käsmu veetrasside rajamist. Kuna KIK omaosalust ei rahuldanud,
muudetakse ehitusetappe nii Võsul kui Käsmus. Käsmus on probleem veetorude
rajamisega, sest hankele ei laekunud isegi ühtegi pakkumist. Lähitulevikus tuleb
veehaare ehk puurkaev Käsmu. Projekti tähtaeg 2015, loodetavasti alustatakse töödega
hiljemalt 2013.a.

 8.7 Sadamaalad- detailplaneeringusse on viidud sisse parandused, järgmiseks toimub
avalikustamine ning seejärel kehtestamine.

 8.8 Käsmu muul- planeering pooleli, arvatavasti kehtestatakse selle aasta jooksul.
 8.9 Päästekomando kaotamine- vallalt on saadetud 700 inimesega kiri Päästeametile,

kuid kirjale isegi ei vastatud.
 8.10 Vihula valla arengukava on ajakohastatud ja on üleval valla kodulehel.
 8.11 Vihula vald on saanud ühe inimese kohta enim raha Eestis LEADER-ist ja teistest

erinevatest meetmetest. 23. juunil 2012.a. toimub Võsul Maakaitse päev erinevate
üritustega.

 9 Jooksvad küsimused ja ettepanekud

 9.1 Epp Ojalill kutsus külaseltsi liikmeid ühinema Käsmu Liisadega
 9.2 Aarne Vaik soovitas Käsmu küla inimestel pöörata suuremat tähelepanu enda

turvalisusele ning kasutada Käsmu-Võsu kergliiklusteena olemasolevaid sissetallatud
radasid.



Lisa 1

ETTEPANEKUD SEOSES VIRU FOLGIGA

Küsida Viru Folgilt maks külaelu edendamise eesmärgil. Viru Folk kui äriprojekt võiks maksta
vähemalt ülalrippuva reklaami eest

Marge Sirge /allkiri/
26.05.2012


