
MTÜ KÄSMU KÜLASELTS 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

28.06.2020 

Algus kell: 11.08 

Lõpp kell: 12.15 

 

Juhataja: Mari-Liis Vohli 

Protokollija: Liina Altroff 

 

Päevakord: 

1. 2019. a aastaaruande kinnitamine 

2. Ülevaade rahvamaja väikese saali remondist 

3. Bussiparkla hetkeseis 

4. Prügimajandus 

5. Muuli ja ümbruse korrastamine 

6. Mänguväljaku hetkeseis ja plaanid 

7. Muud küsimused 

 

1. 2019. a aastaaruande kinnitamine. Virge Ong. 

Aruanne on liikmetele listi kaudu saadetud, Äriregistrile edastatud. Edaspidi saadetakse kogu info, 
eriti rahateemadel personaalselt e-posti aadressidele, mitte listi.  

Tulud: püsiannetajad, annetused mänguväljakule, annetused bussijaama arendamiseks, renditulu, 
projektiraha, vallavalitsus, piletite müük, lippude müük, järelkäru rent. 
2019. a tulud kokku: 39 881,82 eurot. 

Kulud: Käsmu raamat, ansamblid, rahvamaja trepp, lastehommikud, muuli remont, muuli hooldus, 
bussijaamaga seotud tööd, mänguväljaku eelprojekt, muud majanduskulud. 
2019. a kulud kokku: 27 601,64. 

Otsus 1: kinnitada majandusaasta aruanne. Vastu: 0, erapooletuid: 0. 

 

2. Ülevaade rahvamaja väikese saali remondist. Virge Ong. 

Väikese saali ja köögi remondiks taotleti Haljala vallavalitsusest 20 000 eurot. Külaselts lisas 
omaosaluse. Tööd teostas Restaure OÜ. Köögimööbel firmast Erimööbel. Köögimööbli jaoks saadud 
2900 eurot projektiraha KOPist. Remondikulud kokku: 34 740. Köögimööbel kokku: 4649 eurot. Lisaks 
MTÜ omavahenditest nõudepesumasin ja elektripliit.  



Veranda ja koridor vajavad veel remonti. Uued taotlusvoorud avanevad 2021. Maja on remonditud 
alates 2009. aastast.  

Küsimus raamatukogutoa loomise kohta. Raamatukogu poes olemas. 

 

3. Bussiparkla hetkeseis. Eduard Vainu. 

Valla poolt korraldatud asfalteerimine toimub juuli 2. nädalal. Samal ajal, kui asfalteeritakse Võsul 
autoparklat. 7 cm paksune korralik asfaldikiht. WC olemas. Tellitakse suunav silt. 

Maanteeametiga kokkulepe olemas, et kohe pärast asfalteerimist paigaldatakse liiklusmärgid 
bussiliikluse ja karavanide piiramiseks. Europark korraldab parkimist. Küla ülesanne leida keegi, kes 
tuvastab rikkujaid. 

Väikeautode parkimise korraldamine on järgmine samm. Põllu tn parkla projekt. Parkla tasuta, mujal 
tasuline parkimine.  Ettepanekud tegetulnud. Idee tasandil jalgrattajaamade rajamine Võsul ja 
Käsmus. 

Ettepanek: pöörduda volikogu poole palvega liikluskorralduskava koostamise algatamiseks. 

Ettepanek: pöörduda valla poole Põllu tn parkla niitmiseks. 

 

4. Prügimajandus (suured, väikesed prügikastid). Eduard Vainu. 

Vald ostab uuel nädalal külla paigaldamiseks viis väiksemat metallist prügikasti. Plastikust prügikastid 
ei pea vastu. 

Kabelimäe suured prügikastid viiakse Põllu tn parklasse. Plaan ehitada prügimaja. 

Ettepanek: Haljala soojuse esindaja kutsumine külakoosolekule valla veepoliitika selgitamiseks. 

 

5. Muuli ja ümbruse korrastamine. Eduard Vainu. 

30.06 kell 16.00 talgud. Eesmärk: killustiku eemaldamine. Tellitud tehnika. 

Mida teha autodega, kes paatide veeskamiseks vette sõidavad? 

Plaanis uue metalltrepi ja piirete tellimine. 

 

6. Mänguväljaku hetkeseis ja edasised plaanid. Mari-Liis Vohli. 

Mänguväljak paigaldamisel. Kummimattide tarneaeg veninud. Juuli alguses paigaldatakse varjualune 
ja paat. Sügise poole haljastatakse. 

 

7. Muud küsimused 

- Intenet. Plaanis uue lairiba-ühenduse loomine. Esimene etapp: Lille, Nooruse, Laane tn. 

- Autod metsas. Helistada 1313. 


