
 
            

 

ROSMA KÜLA 
 
 
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Rosma                                                                                                         15.12.2009  
          
Järgmise koosoleku aeg: kokkuleppel 
 
Algus: 18.00                                                         Lõpp: 19.15 
 
Juhatas:  külavanem Tõnu Lõbu                           Protokollis: Ülle Adamson  
       
Koosolekust võttis osa: (lisatud allkirjastatud nimekiri) 
 
Kutsutud: kõik külaelanikud 
 
Päevakord:  
 

1. Teede talihoole. 
2. Teede nimedest ja aadressidest. 
3. Vaba mikrofon. 
4. Pidu ja pillerkaar (maitseme endatehtut) 

 
Esimene päevakorra punkt: 
 
Sissejuhatus: 
 
Juba nagu tavapäraselt kuulutas külavanem Tõnu Lõbu Rosma küla üldkoosoleku avatuks. 
 
Tõnu: Talihooldus teedele. Talihoolduse vajadusest peavad olema teed vastavalt märgistatud. 
Talihoolet teeb meie küla mees Aivo Kransiveer. Koos temaga said hilissügisel Rasma küla teed 
läbi sõidetud ja ainult kaks teed olid märgistatud. Eravalduse siltidest olid ka ainult üksikud 
kinni kaetud.  

• Järgnes väike nõuta olek, sest nagu ikka on kohal suht vähe rahvast ja reegel on ju see, 
et keda see teema kõige rohkem peaks puudutama, siis neid inimesi ei ole õigel ajal 
kunagi kohal. 
 

Teine päevakorra punkt: 
 
Tõnu: Täna teeme kõike veidi tempokamalt!!! 
Tänavanimed ja numbrid. Kuidas me selle lõplikult paika paneme? 

• Järgnes kiire otsus, et lähiajal koguneb tuumik, kes paneb paika majade nummerdamise 
ja ajab asju vallaga. 

• Paika pandi ka kiirelt tuumik: Andres, Peep ja Tõnu. 
 

Esimese päevakorra punkti lisa: 
 



 
Tõnu: Kuna kohale jõudis Aivo ise, siis on väga hea võimalus talle küsimusi esitada.  
 
Aivo: Üritan tõesti oma parima anda, andke oma soovidest ka ikka teada ja üritame head 
koostööd teha. Kivid ja muu vajalik tuleks kindlasti hoovides märgistada. Muresid veel ei ole, 
sest lund ju veel ei ole!  

• Kõik rahul ja arvati, et kui suur lumi kohale tuleb, küll siis tuleb ka helistamisi ja 
küsimusi. 

 
Järgneb teise päevakorra punkti arutelu: 
 
Peep: Millised need sildid ikkagi tulevad? On näinud väikese tahvliga ja väga ilusad.  

• Järgnes eriti aktiivne sumin – väga väikest ei näe ju autoroolist lugedagi. 
• Küsiti Peebult nähtud siltide suurust. 
 

Peep: Mõõdan need sildid või üle ja annan teada. Suuri küll kuidagi ei taha, rikub kõik ilusa ja 
loodusliku ära. 

• Arutelu siltide suuruste osas ei taha kuidagi vaibuda. 
• Otsustati, et vaja näidised võtta ja siis saab konkreetsema ning selgema pildi ja saab 

seda arutelu jätkata. 
 

Tõnu: Kas tänavate sildid paneme ainult tee otstesse?  
• Sellega kõik päri. 

  
Kaimo: Mis see kõik maksma läheb? 
 
Tõnu: Hinnapakkumine on küsitud. Hind sisaldab posti, silti ja kinnitusklambrit. 
Paigaldushinda ei ole küsitud, sest selle töö võiksime ühiselt ära teha. 

• Sellega kõik päri. 
 
Tõnu: Aktiiv paneb numbrid paika ja siis arutame konkreetsemalt edasi. 
    
Kolmas päevakorra punkt: 
 
Tõnu: Kes ei liitu sel aastal Põlva Veega, peavad tegema Põlva Veele lihtavalduse ja siis saab 
sellega kõik korda. 

• Järgnes info, et osadele on see teave juba varem edastatud peale külavanemalt saadud 
kirja selle kohta ja nemad on saanud nii toimida ja kõik on OK! 
 

Keegi: Aga kes üldse ei liitu? Kellel on mahutid või kellel imbväljaku süsteem? 
 
Tõnu: Tiheasustusalale ei tohi imbsüsteemi rajada, nii et seda hakatakse varem või hiljem 
kontrollima. 

• Enamus ikkagi liitumise poolt ja paljudel see juba tehtudki. 
 

Tõnu: On kuulda küsimusi vee iseloomu kohta. Vee karedus on lubatud kuni 0,6. Rosmal on 
sellest üle, aga täpset numbrit ei tea. Kui raud ja magneesium välja võtta, siis on vesi eriti kare. 
Kui jälle filtreerida vesi liiga pehmeks, siis ei saa ennast pesugeelidest puhtaks loputada. Suurem 
probleem praegu see, et vähe tarbijaid on veel ja see põhjustabki vähese koguse tavamuresid. 
Nii et jääb üle kevadet oodata ja siis liitujaid rohkem ja peaks ka vee kvaliteet kohe paranema. 

• Suhtumine väga rahulik, sest ega vee suhtes suurt nurinaid ei olnudki. 
 



 
Tõnu: Kas veel on muresid? 
 
Keegi: Postiga on segadust palju. Vana postiljon oli kõigega kursis ja arvestas ka pisiasjadega. 
Nüüd on mõnda aega meie piirkonnas uus postiljon ja kohe jätab teenindus soovida. Eks see 
on kohati loomulik ka, aga ikkagi! 

• Järgnes aktiivne arutelu. 
• Aga otsustati, et laseme uuel tegijal veel harjuda ja oleme kannatlikud. 

 
Keegi: Prügiga on ka teised tuuled. Varem võis olla prügikonteiner teest kuni 25 meetrit, uue 
lepingu järgi ainult 5 meetrit. Kindlasti sellega arvestada, sest muidu läheb tühi vedu kirja. 

• Tunnistati, et ega eriti lepinguid ei loeta ja nii need asjad paraku on. 
• Aga üldiselt ei ole probleeme, isegi Päkamäe prügiplatsi konteinerid on paremas 

olukorras ehk tühjemad. 
 

Tõnu: Kindlasti peame tänavasiltide paigaldamisel arvestama sellega, et need lumelükkajale 
ette ei jää. 

• Tunnistati, et see on hea tähelepanek. 
 
Tõnu: Mis uuel aastal veel plaanis on? 
 
Andres: Registreerida ennast kasutajaks, siis saab oluliselt rohkem infot kätte Rosma kohta. 
Uudised, pildid, foorumid jne. Tehniline pool vaja lahendada. 
 
Peep: Foorumis osaleja võiks anonüümseks jääda! 

• Sellega ei oldud päri, et siis hakatakse kohe nn sigatsema. 
• Kutsuti Peep heas mõttes korrale ja et kirjutagu ikka oma nime all, pole hullu midagi. 

 
Andres: Kes on ennast kasutajaks registreerinud, sellele on nähtav Rosma küla statistika, et kes 
elavad jne. 

• Selle info peale oli positiivne ja uudishimulik suhtumine. 
 
Tõnu: Kas kellelgi on projektikirjutaja kogemust? KOIT kava annaks raha ei tea kõik milleks. 
Näiteks taotleksime raha Virumaale sõitmiseks. 
Kultuurkapitalist küsida ürituste korraldamiseks toetusi. 

• Järgnes väike nõutus, et ikkagi on vaja väga konkreetset plaani ja ideed. 
 
Tõnu: Näiteks Põlvas pole ühtegi KASIINOT, rajame selle Rosmale!!! 
 
Peep: Et igasse majja üks aparaat!!! 
 
Tõnu: Peril peaks ka olema uus asjamees paigas, nii et saame nendega ka hakata suhtlema ja 
plaani pidama. 

• Oodatakse huviga Peri tegemisi-toimetamisi uue juhi käe all. 
 
Tõnu: Ja veel üks tähtis teema vajab arutamist. Meil on külas olemas Rosma veski. Teeks selle 
korda ja rajaks sinna külaelanike kooskäimise koha. 

• Järgnes aktiivne arutelu ja suured plaanid, et mida kõike võiks seal teha. 
 
Tõnu: Teeme ettepaneku see mõte panna Rosma küla arengukavasse sisse. 
 
 



 
• Kõik selle ettepanekuga nõus, et Rosma Veskist teha Rosma külaelanike kooskäimise 

koht. 
 

Tõnu: Hakkame selle teemaga tegelema.  
 
Tõnu: Kui tänaseks on kõik ametlikud teemad lõpetatud, siis võiks asuda neljanda päevakorra 
punkti juurde.  

• Korraks vaikus, sest mis on neljas punkt??? Siis anti selge vihje neljanda päevakorra 
punkti kohta ja loomulikult ei olnud keegi vastu. 

 
Tõnu: Tänan kõiki osavõtu eest ja kuulutan Rosma küla üldkoosoleku lõppenuks. 
 
HÄÄD ISU KÕIGILE!!!  
 
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                      (Kelleaeg näitab 19.15) 
 
  
 
 
Allkirjastamine: 
 
 
 
…………………….          …………………….. 
 
Tõnu Lõbu                                        Ülle Adamson 
Koosoleku juhataja         Koosoleku protokollija 
 
 


