
 
            

 

ROSMA KÜLA 
 
 
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Rosma                                                                                                         03.11.2009  
          
Järgmise koosoleku aeg: kokkuleppel 
 
Algus: 18.00                                                         Lõpp: 20.15 
 
Juhatas:  külavanem Tõnu Lõbu                           Protokollis: Ülle Adamson  
       
Koosolekust võttis osa: (lisatud allkirjastatud nimekiri) 
 
Kutsutud: kõik külaelanikud 
 
Päevakord:  
 

1. Uus külapäev ja sellega kaasnev. 
2. Arengukava, valla teede remondi kava, teehoiu kava. 
3. Jooksvad küsimused. 

 
Esimene päevakorra punkt: 
 
Sissejuhatus: 
 
Juba nagu tavapäraselt kuulutas külavanem Tõnu Lõbu Rosma küla üldkoosoleku avatuks. 
 
Tõnu: Külapäev jääb samasse aega, 01.mai. Jääb ka toimuma Rosma motokross külapäeva 
raames. 
Paljud küsivad Rosma kohta infot, vaja Rosma külale oma kodulehekülg. 

• Järgnes otsus, et teeme ära, Andres lubas sellega tegeleda – rosma.ee, riputame sinna 
kõik vajaliku, näiteks pildid, ajaloo kohta info, Linnamäe uuringute tulemused jne. 
 

Tõnu: Hädasti oleks vaja uurimustööd Rosma ja Linnamäe kohta. Ideaalis oleks hea, kui selle 
teeks keegi koolilaps, fondide rahad peaks selliseks tegevuseks täitsa olemas olema. On vaja 
infot , kas tellime sellise uurimustöö? Kui suudaks veel mingi müüdi Rosma kohta välja 
nuputada, oleks see hea magnet külaliste ja huviliste meelitamiseks.  
VIKIPEEDIAS on lehekülg Rosma küla kohta täitsa olemas ja seda tasub külastada, aga vaja 
oleks juurde midagi mahlakamat ja ligitõmbavamat.  
Küsiti arvamust:  

• Keegi ei olnud vastu ja nõustuti uuringu vajaduse osas. 
 

Teine päevakorra punkt: 
 
Järgnes kohe küsimus, kas Linnamäe saab tänavavalgustuse? 
 



 
Indrek: Vallavolikogus enam Rosma küla elanikke ei ole. Teehoiukava on jätkuvalt olemas, 
aga väga raske külavanemal külarahva ideid ja soove nüüd läbi suruda. Linnamäe tee valgus 
jutuks oli, plaaniti lausa kergliiklustee pikendamist kuni Rosma surnuaiani koos 
tänavavalgustusega, aga tänast seisu ei teagi. 

• Selle peale täielik vaikus – mis sa ikka oskad kosta, MASU aeg ju. 
 
Tõnu: Kui Linnamäge turismiobjektina välja reklaamida, kas külaelanikud on selleks ikka 
valmis ja sellega päri, et bussiliiklus võib väga tihedaks minna, ei või ju iial teada, milline tuleb 
inimeste reaktsioon millegi maalähedase ja põneva vastu.  

• Paras kahin ja päris tõsised pilgud. 
 
Indrek: On olemas MTÜ Partnerluskogu – vallas olevad projektid , külasisene rahastus. Selleks 
et sellest osa saada, vaja olla selle partnerluskogu liige.  

• Nõutu hoiak – see on ju midagi uut jälle. 
 

Tõnu: Selleks, et rahalist toetust saada küla korda tegemiseks, peavad ikka väga konkreetsed 
ideed ja plaanid olema. Mida teha? Kuhu teha? Kas tahame linnust taastada? jne 

• Hull sumin heas mõttes!!! 
• Kasutati head kujutlusvõimet mitme mehe poolt – et kui taastakski linnuse ja kõik sinna 

juurde kuuluva jne. 
• Keegi teadis rääkida, et omanikud ei ole linnuse kaevetööde vastu. 
• Kas võiks kaevu taastada? 

 
Tõnu: Küla teede nimede sildid, ikka veel mingites paberites kinni kuna nõunik vaidlustas 
osade teede nimed. Mingi bürokraatia! Lausa jalgu trampimas veel ei ole käinud, aga mitmed 
kirjad olen saatnud. Tänane info, et ikka on meie materjalid veel kusagil ministeeriumis kinni. 
Hatiku tõttu lausa muudeti seadust, et külas ja tänavanimed?! 

• Keegi ei teinud süüdistavaid märkusi, selline asjade käik ju meie süsteemis arusaadav! 
  
Tõnu: Sildid saab välja panna külavanema rahastusega. Paika paneme need nagunii ise. 
Praeguse arvestusega saavad sildid olema iga nn tänava otsas. Ja peame veelkord selle teema 
pärast kokku tulema ja otsustama, MIS VÄRVI? KUI SUURED? 

• Järgnes aktiivne arutelu ja põhimõtteliselt ollakse üldsuse ja külavanema otsusega nõus. 
• Avaldati arvamust, et külavanem ise sellega hästi kursis ja uurinud seda teemat. 

    
Kolmas päevakorra punkt: 
 
Tõnu: Tehku poliitikud ja omavalitsused mida nad tegema peavad, Rosma küla ikka jääb ja 
külapiiri ei liigutata. 

• Selleinfoga ollakse rahul. 
 

Tõnu: Kui oleme harjunud kokku käima, kas käime siis nii edasi? 
• Kõik sellega nõus!!! 

 
Tõnu: Kas on muresid, võib südame pealt kõik ära rääkida. 

• Kohe äkki ei tulegi midagi. 
 

Tõnu: WATER SER lubas parandused täna ära teha, aga ilmad juba külmad ja lõpptulemus ei 
pruugi hea saada. Teeme ettepaneku, et kokkulepitud parandustööd tuleb teostada hiljemalt 
31. maiks 2010. 
 



 
• Kõik sellega nõus. 

 
Tunne: Rosma kavas sees, aga kõik on jäänud pooleli. Teehoiukavale tuleb taotlus igal juhul 
teha. Sooküla tee kevadeti väga kehvas seisukorras, selle peaks korda tegema.  

• Räägiti, et paar aastat tagasi juba kõpitseti Sooküla teed, varem oli päris mülgas. 
• Kui korra on lähiajal juba midagi tehtud, vaevalt et siis uuesti see tööks ette võetakse. 
• Sooküla nagu on ja ei ole ka Rosma küla osa. 
• Lubati vastavate isikutega ühendust võtta, kes kõigest vajalikust teadlikud!!! 

 
Tõnu: Rosma küla infotahvel!!! Kui teha rajatise nime all, siis on ehitusluba vaja. Või teeme nii, 
et algul paneme posti külge väikese sildikese, seejärel paneme juba väikese sildikese asemele 
teise ja suurema sildi, siis mingi aja möödudes vahetame posti suurema vastu välja jne. 

• Jällegi mõnus sumin. 
Indrek: See oleks paras proovikivi, et kas ikka saame sellega hakkama ja TEEMEGI ÄRA!!! 
 
Tunne: Teede talihooldus – vaja kavad esitada. 

• Suuremate teede äärsed külaelanikud pole selle teemaga üldsegi kursis. 
• Suuremad teed, näiteks PÄKAMÄE TEE hooldatakse teisiti ja sissesõite ja muud pisemat 

see teenus ei hõlma. Alati lükatakse sissesõitudele soolalume vall ette. 
• Aga lume olemasolul vähemasti korralikult ja õigeaegselt alati hooldatakse seda teed. 

 
Tõnu: Prügifirma jõudis vahetuda. Pakendikonteinerid olid pikka aega väga täis ja 
tühjendamata. Ka vallast ei osatud ühest kommentaari sellele teema kohta anda. 

• Paljud andsid teada, et helistasid selle probleemi pärast korduvalt. 
• Kui jutuks tuli suurem prügiladustamise koht, oli kõik kindlalt vastu – pigem ollakse 

nõus ise pingutusi tegema, et prügi vastavatesse kohtadesse viia, olgugi, et kaugemale. 
• Tõesti – prügi ikka külast võimalikult kaugele!!! 

 
Tunne: BUSSIPEATUS, selle hooldus ja heakord, mis sellega saab? 
 
Tõnu: Seoses maanteetöödega on uus bussipeatus Rosma ootepaviljon ja kuulub Rosma 
koolile. Teemeister ja Rosma kooli juhataja on arutanud seda teemat. Vald on teinud omalt 
poolt niipalju, et härra Lutsar isiklikult korrastab seda!!! 
 
Tunne: Plakatite teema on kurb, igaüks kleebib sinna midagi, aga pärast neid maha võtmas 
pole küll näha. Ikka on nii, et kõige lähem pere koristab ise hea tava kohaselt!!! 

• Järgnes elav arutelu. 
• Otsustati, et tehakse ettepanek sellised bussiootepaviljonid võtta valla hooldusesse. 

 
Tõnu: Mis muresid veel on? 

• Mitmel samad küsimused seoses vee- ja kanalisatsiooni liitumisega, kas veel selle aasta 
numbri sees tuleb ära liituda? 

 
Tõnu: Ta on mitmel korral sellel teemal Põlva Vee esindajaga vestelnud ja selgitanud, et 
külmad on käes ja selliste ilmadega ei ole liitumine kuidagi võimalik. 

• Järgnes ettepanek, et küsida Põlva Veest kirjalik vastus selle kohta, siis pilt selge. 
 
Tõnu: Laekur, milline on rahaline seis? 

• Laekur muheleb lõbusalt selle peale (o: 
• Ja ega rohkem keegi ei küsinud rahade liikumise kohta. 

 



 
 
Tõnu: Kellel veel mingeid ideid, mida seoses Rosma külaga ellu viia, andke teada, paneme 
kõik arengukavasse kirja ja on olemas erinevad fondid kes rahastavad kui idee hea. Vanaküla 
on mitmel korral niimoodi raha saanud. 
 
Heldur: Kui palju häid mõtteid tuleks, kui praegu kast viina laua peal oleks. 

• Mis seal siis ikka arvata. 
• Tunnistati, et vennad Kured on Rosma külas suurimad tegijad, pealegi kuulub meile 

lausa ¼ Rosma külast!!! 
 
Peep: Mis sa külavanem selle rahaga ikka peale hakkaksid, kui seda lõpuks tulema hakkab? 
 
Tõnu: TEEKS VÕI KALASADAMA!!! 

• Kõigi kohalolijate heasoovlik ja muhe naer (o: 
 

Tõnu: Ja kanala teema, kas sellest kandist ka keegi kohal?  
• Tehti ettepanek järgmisele koosolekule kutsuda kohale Siim Peets. 
• Ja vaja arutada, kas peame vajalikuks koostööd teha. 

 
Tõnu: Kas selle aasta numbri sees peaksime veel korraks kokku tulema, et tekiks parem 
harjumus ja lausa vajadus kokku saada. 

• Jah, antakse selgelt mõista, et saame selle aasta sees veel kokku. 
 

Tõnu: Rosma Puhkemaja kutsub meid korra kuus kokkusaamiseks meelsasti enda poole ja on 
nõus meile teed ja kohvi pakkuma. 

• Tunnistati, et mis seal siis ikka, võiks ju nende külalislahkust siis prooviks tarvitada. 
• Lepiti kokku, et koguneme Rosma Puhkemajja 15. detsember 2009 kell 18.00 
• Ja kohe tärkas enamusel väga osavõtlik mõte – küpsetame miskit hääd kaasa!!!  

 
 
Tõnu: Tänan kõiki osavõtu eest ja kuulutan Rosma küla üldkoosoleku lõppenuks.  
 
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                      (Kelleaeg näitab 20.15) 
 
  
 
 
Allkirjastamine: 
 
 
 
…………………….          …………………….. 
 
Tõnu Lõbu                                        Ülle Adamson 
Koosoleku juhataja         Koosoleku protokollija 
 
 


