Rosma küla külakoosoleku
protokoll nr 1
Rosmal,
Algus kell 18.30

17. märts 2008.a
lõpp 20.00

Koosoleku juhataja on Indrek Käo ja protokollija Liia Roodes.
Koosolekust võtsid osa Rosma küla elanikud vastavalt juurde lisatud nimekirjale. Külalisena
võttis koosolekust osa Põlva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Vilmar Lutsar.
Päevakord:
Prügimajandusest vallavalitsuse pilgu läbi. Ettekandja Vilmar Lutsar.
Külavanema aruanne ja uue külavanema valimine.
Päkamäe haljastusest.
Rosma küla teedele nimede andmisest.
Muud teemad.

Päevakorrapunkt 1. Prügimajandusest vallavalitsuse pilgu läbi.
Vilmar Lutsar rääkis, et Kagu-Eestisse prügihoidlat ei tule. Järgmise aasta juulis suletakse
Adiste prügimägi. Põlvas pole ka jäätmejaama kuhu saaks suuremad asjad ära anda.
Olmejäätmeid on veetud 1 aasta. Suurem jagu valla peredest on liitunud ühise olmejäätmete
veo ringiga. Umbes sada peret pole liitunud. Prügi tuleb sorteerida ja pakendada vastavalt
liikidele ning tuua kogumispunkti. Papp- ja paberjäätmed sorteerida eraldi, puhtamad
toiduümbrised panna eraldi, ohtlikud jäätmed eraldi, klaastaara eraldi konteineritesse. Teed
pole alati korras ja vedajad ei pea sellepärast graafikutest kinni. Üldiselt suuri probleeme ei
ole, elanikelt avaldusi prügi mittevedamise kohta pole tulnud..
Indrek Käo tundis huvi, palju on Rosma külas peresid kes prügi veavad ise ja kes ei ole
liitunud prügiveo ringiga?
Vilmar Lutsar vastas, et tal ei ole Rosma küla kohta konkreetseid arve. Ütles veel, et veo
sagedust saab muuta valla kaudu. Põlva Vallavalitsusele tuleb esitada vastavasisuline avaldus
koos põhjendusega, miks tahetakse prügiveo sagedust muuta.
Indrek Käo küsis veel, kas tuleb ka prügiveo hinna muutus?
Vilmar Lutsari vastus oli, et igal aastal ladestustasu muutub, sellega seoses muutub ka
prügiveo hind.
Tunne Piiperi küsimus oli, et kas on tehtud kalkulatsioon kui Adiste prügila suletakse, mis
siis prügivedu maksma läheb?
Vilmar Lutsari vastus oli, et ei ole tehtud, sest ei ole kindlat kohta kuhu olmeprügi edaspidi
vedama hakatakse. Tartu lähedale on tulevikus plaanis ehitada prügipõletustehas. Kuhu
hakatakse tehase valmimiseni prügi vedama, ei ole kindlat seisukohta.
Indrek Käo tundis veel huvi, kas pakendiringlusega on leping sõlmitud?
Lutsari vastus oli, et leping on sõlmitud, vald helistab kui konteinerid on täis. Valla
territooriumil on kõige parem ohtlikke jäätmeid viia endisele Põlva Kommunaalettevõtete
Kombinaadi tootmisbaasi hoovi peale, ohtlikke jäätmeid saab ära panna pea kõikide tanklate
juures olevatesse konteineritesse. Ohtlike jäätmete ring läheb vallale 50 000 krooni maksma.
Kui ohtlikke jäätmeid, sh koduelektroonikat, olmemasinaid on paljudel ära anda, leppida valla
kekkonnaspetsialistiga aeg ja koht kokku, vallast organiseeritakse auto koos meestega
olmeelektroonika-masinate äraviimiseks.
Sulev Peetsi küsimus oli, et kas Põlva vald ei taha prügihoidlat oma territooriumile?

Lutsari vastus oli, et ei ole enam nii kiiresti võimalik. Tartu on initsiatiivi enda kätte võtnud.
Muuta ei saa. Jätkas, et kes ei taha prügiveo ringist osa võtta, veab ise kommunaali hoovile
või Adiste prügilasse, võtab tšeki ja maksab ära. Seletas veel, et prügivedaja ise ei saa
veohinda muuta. Ta peab tegema selleks taotluse vallavalitsusele koos põhjendusega. Lõpuks
lepitakse veohinnas kokku. Pandipakendi peab vastu võtma kaubandusvõrk.
Päevakorrapunkt 2. Külavanema aruanne ja uue külavanema valimine
Liia Roodes rääkis eelmise aruandeperioodi tegemistest. Küla aktiiv käis koos kahel(? mina
käisin vähemalt neljal-viiel korral: Tõnu) korral. Arutusel olid Rosma Päkamäel läbiviidavate
üritustega seoses olevad küsimused. Missuguseid rajatisi sinna ehitada jne. Kõigepealt
otsustati teha aprillikuul Päkamäel koristustalgud, mis ka läbi viidi. Talgute käigus koristati
mägi leheprahist, võsast, viltuvajunud puud lõigati maha, tükeldati ja lubati koolil kasutada
küttepuudeks. Oksad viidi mäe otsa Jüritule tegemiseks. Küsiti suusõnaliselt külaelanike
arvamusi, missuguseid rajatisi võiks mäel olla. Esialgu sooviti lõkkeplatsi, mõned
istumiskohad ja teed mäe otsa lõkkekoha juurde. Talgutest võttis osa üle kolmekümne
külaelaniku koos lastega. Rosma kool pakkus omalt poolt talgulistele suppi. Otsustati
talgutele tulla ka teisel korral, aga kuna sadas tihedat lörtsist lund jäid talgud ära. Veel oli
koosolekul arutusel külategevuse arendamiseks suhtluskanalite loomine, küla poolt
oodatavate seltsielu tegevuste väljaselgitamine, seltsielu finantstegevuseks juriidilise isiku
asutamine, külaelu esmastest lähiaja ettevõtmistest, lähituleviku plaanidest. Seltsi aktiivi
vahel jaotati ülesanded järgmiselt:
Aare Tõruke – mehhanismide kasutamisega seotud probleemide lahendamine,
Tõnu Lõbu – ehituse ja remondi projektidega seotud küsimused,
Liia Roodes – rahade taotlemiseks projektide kirjutamine, üldkoordineerimine ja
Riho Plado – IT ja kaartidega seotud probleemide lahendamine .
Kõige lähema aja ülesanneteks olid Päkamäe kordategemine, Rosma koolimaja II korruse
remontimine käsitöötegijatele ja küla koosolekute läbiviimisteks. Aasta külavanemana olnu
Liia Roodes ei soovinud edasi külavanema ametit pidada, põhjendades töö-, hobi ja isikliku
eluga hõivatust, tervise probleeme ja transpordi puudumist. Uueks külavanemaks soovitas
isikut, kes on perega vähem seotud, töö juurest on võimalik leida aega käia külavanemate
koolitustel, kindlasti peab tal olema isiklik transport kasutada.
Indrek Käo palus esitada häid külavanema kandidaate, kes suudaks tõmmata Rosma küla
tegevuste toetamiseks valla tähelepanu.
Tõnu Lõbu ei taha ambitsioonikas olla ja ise oma kandidaati välja pakkuda.(pole öelnud,
mainisin vaid, et ei oma sisemist ambitsiooni saada seeläbi tuntuks ja pakkusin võimaluse, et
keegi soovib ehk ise külavanemaks kandideerida; Tõnu)
Ilmar Tagel samuti taandas ennast seoses täiendava tööülesande saamisega.
Tunne Piiper tegi ettepaneku külavanema kandidaadiks Tõnu Lõbu.
Tõnu Lõbu tegi ettepaneku, et igast osakülast võiks abiline olla.
Liia Roodes tegi ettepaneku, et järgmine külavanem valida kolmeks aastaks.
Otsustati ühel häälel: 1. Valida Rosma küla külavanemaks Tõnu Lõbu järgnevaks 3 aastaks.
2. Valida Rosma külavanema abideks Reet Rosenberg, Ülle Peets ja
Aare Tõruke.
3. Päevakorrapunkt 3. Päkamäe haljastusest.
Roodes Liia tutvustas koosolekust osavõtnuile oma kokkulepetest ja tegemistest seoses
Päkamäe haljastusega. Tema algatusel on Päkamäe kordategemiseks tehtud suusõnaline
kokkulepe Reti Muts-Randojaga Räpina Aianduskoolist haljastuse ja rajatiste projekti
koostamiseks. Muts-Randoja oli nõus oma firmaga ka rajatised valmis ehitama. Loodetav
projekteerija-ehitaja on käinud kohapeal objektiga tutvumas. Projekteerija soovib saada

tellijalt infot Päkamäele planeeritavate objektide-rajatiste kohta ja palub koosolekust
osavõtjatel esitada omapoolseid ettepanekuid.
Reet Rosenberg teeb ettepaneku, et seal peab olema kindlasti lõkkeplats ja võiks olla ka
väike lava vabaõhuürituste läbiviimiseks.
Koosolekust osavõtjate poolt tuli ettepanek, et Rosma kool teeks ka omapoolsed ettepanekud.
Otsustati esitada Johannese Koolil Rosmal Päkamäe haljastuse kohta ettepanekud 31.
märtsiks 2008 Tõnu Lõbule.
4.Päevakorrapunkt 4. Rosma küla teedele nimede andmisest.
Indrek Käo esitas koosolekust osavõtjatele küsimuse, kas võiks olla Rosma küla tänavatelteedel nimetused ja mis süsteemi alusel see võiks olla? Majadele teede-tänavate siltide panek
ei maksa küla elanikele midagi. Need kulud saab katta projektide toetustest.
Tunne Piiper jätkas, et mõelda ja teha ettepanekuid, mis nimesid me kasutaksime, kas teede
või vanaaegsete talude nimesid jne.
Otsustati: Küla teede-tänavate nimede arutelu toimub 23. märtsil 2008.a.
5. Päevakorrapunkt 5. Muud teemad.
Indrek Käo alustas, et külal peaks olema oma juriidiline isik, mille kaudu teostada
finantsoperatsioone külaelu arendamiseks. See võiks olla mittetulundusühing. Ühingu nimeks
pakkus Rosma Küla Keskus
Aadu Käo pakkus nimeks Rosma küla, Liia Roodes Rosma Küla Arendajad ja Tunne Piiper
Rosma Küla Selts.
Tehti ettepanekuid loodava seltsi juhatuse liikmete arvuks 5 ja liikmekandidaatideks
nimetada järgmised kandidaadid:
Lõbu Tõnu – külavanemana
Tunne Piiper ja Indrek Käo Põlva Vallavolikogu esindajatena
Peep Kuusik Rosma külaelanike esindajana
Aili Kaljas Rosma kooli esindajana
Liia Roodes tegi ettepaneku Rosma Küla Seltsi aasta liikmemaksuks 50 krooni küla pere
kohta.
Rosma Küla Seltsi asutajaliikmeteks oleks kõik käesolevast küla koosolekust osavõtvad
külaelanikud.
Ülle ja Sulev Peets taandavad ennast asutamisel olevast mittetulundusühingu asutajaliikmeks
olemisest põhjendades kuulumisega teise mittetulundusühingusse.
Loodava mittetulundusühingu Rosma Küla Seltsi revidendi kandidaadiks nimetati Liia
Roodes.
Otsustati: 1. Moodustada mittetulundusühing külaelu tegevuste läbiviimisele
kaasaaitamiseks ja finantsoperatsioonide teostamiseks.
2. Anda loodavale mittetulundusühingule nimeks Rosma Küla Selts.
3. Nimetada loodava mittetulundusühingu Rosma Küla Seltsi juhatusse Tõnu
Lõbu, Tunne Piiper, Indrek Käo, Peep Kuusik, Aili Kaljas ja revidendiks Liia
Roodes.
4. Kehtestada loodava mittetulundusühingu aastamaksuks küla pere kohta 50
krooni.
5. Tasuda Rosma Küla Seltsi liikme aastamaks 50 krooni Rosma küla
kevadisel koristuspäeval.
5.2Rosma küla veevarustusest ja kanalisatsioonist.
Sulev Peets juhtis tähelepanu infole, et vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise projekti on
tehtud rahalistel kaalutlustel kärpeid, mis puudutavad oluliselt Rosma Küla.
Tõnu Lõbu lubas järgmiseks koosolekuks uurida projekti staatust ja piire.

5.3 Teed, tänavad, kõnniteed.
5.3.1 Külarahvas juhtis tähelepanu vajadusele rajada küla keskele kooli ja bussipeatuse
lähedusse ülekäigurada, et tagada jalakäijate ohutus.
Otsustati uurida võimalusi ja tingimusi ülekäiguraja rajamiseks.
5.3.2 Juhiti tähelepanu, et Rosma-Peri teel puudub majadevahelisel osal teepeenar, kus
jalakäijad saaksid ohutult liigelda.
Koosoleku juhataja
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