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-

Kutsutud

vallavanem Merle Pussak, abivallavanem Ott Valdma,
vallasekretär Kätlin Iljin, finantsjuht Ellen Pärm,
sotsiaalnõunik Merike Pihla, Kose Gümnaasiumi direktor
Sirje Laansoo.

Registreerimisleht protokollile lisatud.
Vallavolikogu istung on helisalvestatud.
Kose Vallavolikogu kümnenda korralise istungi avas volikogu esimees Uno Silberg.
Volikogu esimees Uno Silberg: Seoses politseileitnant Margo Väina ning politseimajor
Pille Vennikas teatega istungil mitteosalemisest, jääb päevakorrast välja punkt nr 1
„Õiguskord Kose vallas“.
Volikogu esimees Uno Silberg: Volikogu päevakord koos eelnõudega on
volikoguliikmetele elektrooniliselt saadetud, kas on ettepanekuid päevakorraprojektile?
Tiit Mae: Teen ettepaneku mitte arutada täna päevakorra punkt nr 17. Volikogu istungi
materjalid peavad olema kättesaadavad volikogu liikmetele vähemalt neli päeva enne
volikogu istungit. Eelnõu saadeti volikogu liikmetele 26.02.2014.
Kätlin Iljin: 26.02.2014 volikogu liikmetele saatetud eelnõu ei erinenud sisuliselt
21.02.2014 saadetud esialgsest eelnõust. Eelnõu muudeti sõnastuselt juriidiliselt
korrektsemaks.
Tiit Mae: Teen ettepaneku mitte arutada päevakorra punkti nr 5. Tegemist ei ole
eelarve eelnõu teise lugemisega.
Volikogu esimees Uno Silberg: Ettepanek ei ole asjakohane.

Toimus hääletus jätta päevakorrast välja punkt nr 5 „ Kose valla 2014. aasta
eelarve eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine“, häältega 4 poolt, 11 vastu, 3
erapooletut.
Volikogu esimees Uno Silberg: Seoses OÜ Kose Vesi taotlusega kinnitada KoseUuemõisa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimisel Kose valla
kaasfinantseering summas 120 000 eurot, teen ettepaneku lisada päevakorda punkt
„Nõusoleku andmine Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimise projekti kaasfinantseerimiseks“.
Toimus hääletus lisada päevakorda punkt „Nõusoleku andmine Kose-Uuemõisa
aleviku
ühisveevärgi
ja
-kanalisatsiooni
rekonstrueerimise
projekti
kaasfinantseerimiseks“, häältega 18 poolt, 0 vastu.
Kinnitati päevakord.
1. Kose Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 129 „Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli
vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ muutmine (Kose Gümnaasiumi direktor Sirje
Laansoo, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Sven Andresen ).
2. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra kehtestamine (sotsiaalnõunik
Merike Pihla, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Astrid Ojasoon).
3. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamine (sotsiaalnõunik Merike
Pihla, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Astrid Ojasoon).
4. Kose valla 2014. aasta eelarve eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine (finantsjuht
Ellen Pärm).
5. Kose valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasustamise alused ja palgamäärad
kehtestamine (finantsjuht Ellen Pärm).
6. Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine (vallavanem
Merle Pussak).
7. Kose Vallavolikogu 03.12.2013 otsuse nr 19 „Kose Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine ja liikmetele hüvitise maksmine“ muutmine (vallavanem Merle Pussak).
8. Kose valla põhimääruse teine lugemine ja kinnitamine (volikogu esimees Uno
Silberg).
9. Kose valla arengukava koostamise algatamine aastateks 2015-2025 (abivallavanem
Ott Valdma).
10.
Kose Vallavolikogu 17.05.2012 määruse nr 106 „Vallasiseste bussiliinide
sõidupiletihindade kehtestamine“ muutmine (abivallavanem Ott Valdma).
11.
Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 20142025 kinnitamine (volikogu esimees Uno Silberg).
12.
Kose mnt 19, Habaja alevik ruumide üürimine OÜ-le Kõue Perearstikeskus
(abivallavanem Ott Valdma).
13.
Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 19 „Kose valla kohanimede
määramise kord kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine (vallavanem Merle Pussak).
14.
Kose Vallavolikogu 16.12.2009 otsuse nr 24 „Vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine“ osaline muutmine (vallavanem Merle
Pussak).

15.
Kose Muusikakooli hoolekogusse volikogu esindaja nimetamine (volikogu
esimees Uno Silberg).
16.
Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel (Lasteaia tee 3, Ardu
alevik) (abivallavanem Ott Valdma).
17.
Nõusoleku andmine Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimise projekti kaasfinantseerimiseks (Margus Proos).
18.
Üldinformatsioon. Volikogu korraline istung toimub 27. märtsil 2014 kell 15.00
Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis (volikogu esimees Uno Silberg).
1. Kose Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 129 „Kose Gümnaasiumi õpilaste
kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord“ muutmine.
Kose Gümnaasiumi direktor Sirje Laansoo ettekanne: Vajadus muuta kõnealust
määrust tekkis eelkõige asjaolust, et 2013. aastal muudeti põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega (edaspidi PGS) gümnaasiumiõppe õppekorraldust. Nimelt
kadus ära kolme õppesuuna nõue.
Sirje Laansoo kommenteerib määruse eelnõu §-i 2 lg 2 p 6 ning §-i 5 lg 8.
Sirje Laansoo kommenteerib haridus- ja kultuurikomisjonis (edaspidi HKK) tekkinud
küsimusi seoses määruse eelnõuga.
Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Sven Andresen: HKK arutas asja. Ettepanekud
esitati e-kirja vahendusel. HKK vaatas asja protsessi poole pealt: hoolekogu on asja
ülevaadanud ning oma sõna öelnud.
Kell 15.13 saabus Aivar Pohlak.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 15 „Kose Vallavolikogu 21.02.2013 määruse nr 129 Kose
Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord muutmine“,
häältega 16 poolt, 0 vastu, erapooletuid 3. Määrus jõustub kolmandal päeval
pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrus nr 15 on lisatud protokollile.
2. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra kehtestamine
Sotsiaalnõunik Merike Pihla ettekanne: Määruse koostamise on tinginud asjaolu, et
endises Kõue vallas kehtisid ühed alused ja Kose vallas teised alused hooldaja
määramisel ja hooldaja toetuse maksmisel. Eesmärk on neid asju ühitada. Sotsiaal- ja
tervishoiukomisjonis
(edaspidi
STK)
vaadati
määrus
üle,
otseselt
muudatusettepanekuid ei esitatud.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Astrid Ojasoon: Mõlemad dokumendid, on
STK-st läbi käinud, kosmeetilised täiendusettepanekud esitati ja need on eelnõusse
sisse kirjutatud.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 16 „Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“
häältega poolt 18, vastu 0, erapooletuid 1. Määrus jõustub kolmandal päeval
pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrus nr 16 on lisatud protokollile.

3. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamine
Sotsiaalnõunik Merike Pihla ettekanne: Teenust osutatakse nendele inimestele, kes
erivajaduse, puude vms tõttu ei ole võimaline iseseisvalt kasutama ühistransporti.
Praegusel juhul osutame transporditeenust sotsiaaltöötajate autodega või valla bussiga.
Erandjuhtudel, kui on vajalik transportida inimest, kes lamab, selleks peame eraldi
tellima transpordi. Seda tasutatakse eraldi arve alusel. Lõpetuseks, vajadus teenuse
järele on suur, peame otsima transpordivahendeid.
Merike Pihla kommenteerib määruse eelnõu §-i 3 lg 1, § 4 lg 1, §-i 5.
Toimus arutelu, osalesid: Vello Jõgisoo, Ants Kari, Aivar Pohlak, Astrid Ojasoon.
Merike Pihla selgitab määruse kohaldamisala.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 17 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“ häältega
19, vastu 0, erapooletuid 0. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi
Teatajas avaldamist. Määrus nr 17 on lisatud protokollile.
4. Kose valla 2014. aasta eelarve eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine
Finantsjuht Ellen Pärm ettekanne: Võrreldes esimese lugemisega laekus kolm
parandusettepanekut eelarvele. Esiteks, vallavalitsuse parandusettepanek, volikogu
liikme Vello Jõgisoo parandusettepanek ning volikogu liikme Tiit Mae
parandusettepanek. Parandusettepanekuid arutati eelarve- ja majanduskomisjonis
(edaspidi EMK) ning selle tulemusena on eelarvesse lisandunud rida teine lugemine
tänasel kuupäeval ja need ettepanekud, mis leidsid rahuldamist on siia sisse kirjutatud.
Volikogu liige Vello Jõgisoo esitas kuus parandusettepanekut eelarve muutmiseks.
EMK arutas ettepanekuid ja otsustas, et võimalik on osaliselt suurendada tugipersonali
töötasu ja tõsta see 630 euroni kuus (ettepanek oli 725 eurot). Lasteaia õpetajate
palgaks mõeldud vahendeid otsustati mitte suurendada, Ardu kooli investeeringuteks
mõeldud vahendid - otsustati jätta investeering samas summas, nagu see oli esialgses
eelarve projektis, kuna kui õnnestub saada HASART programmist omaosalusprojekti
läbiviimiseks, siis kajastada see ka valla eelarves vastavalt sellel hetkel, kui need
vahendid peaks vabanema. Koguduste investeeringute muutmist sihtotstarbeliseks ei
peetud vajalikuks, sest leiti, et tuleks toetada ka koguduste tegevust, mitte ainult
investeeringuid. Ettepanek seletuskirja muutmiseks on sisse viidud nii jäätmekäitluse
osas kui ka kultuuriürituste osas.
Tiit Mae parandusettepanek käsitles lasteaia õpetajate töötasu tõstmist ning ettepanek
oli tõsta kõrgharidusega lasteaia õpetajale 725 euroni kuus, keskharidusega õpetajatel
650 euroni kuus. Loetletud oli rida katteallikaid. Kuna vallavalitsue parandusettepanek
oli vähendada reservfondi 0-ni, siis langes siit ära katteallikas õpetajate töötasu
tõstmiseks. Seetõttu jäi ka see ettepanek hetkel rahuldamata.
Vallavalitsus teeb ettepaneku suurendada Kose valla 2014 eelarve tulu 1 433 168, 49
euro võrra ja suunata see samas summas põhitegevuse kulude katteks. Lisandunud on
võrreldes esimese lugemisega laekumised toetusfondi summas 1 421 730 eurot.
Järgides riigipoolset toetusfondi jaotust on see suunatud haridus- ja sotsiaalkulutuste
katteks.
Riigipoolne toetus gümnaasiumi õpetajatele töötasu maksmiseks ei kata palgavahendite
tegelikku vajadust. Vallavalitsus teeb ettepaneku vähendada eraldust reservfondi 30

000 eurot ning suurendada tulu kaupade ja teenuste müügist 13 000 eurot, et katta
puudujääv vahe 43 000 eurot.
Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumilt laekuvat eraldist teedele on vähendatud
võrreldes eelarve esimese lugemisega 25 578 eurot, samas summas kuulub
vähendamisele ka teedele suunatud kulu.
Lisaks on sihtotstarbeliste laekumistena lülitatud eelarvesse rahandusministeeriumilt
õppelaen summas 10 866,57 eurot, Leader programmist toetus Kose Gümnaasiumile
videokaamera ostuks 842,92 eurot, Eesti Töötukassalt laekunud toetus Tööharjutuse
projekti läbiviimiseks 4887 eurot ja samalt asutuselt palgatoetus 420 eurot. Kokku
laekunud sihtotstarbelisi vahendeis summas summas 17 016,49 eurot.
Eelarve siseselt on tehtud mõningaid muudatusi tugipersonali palgavahendite vajaduse
katmiseks. Tugipersonali (logopeedid, sotsiaalpedagoogid) palk tõstetud 630 euroni.
Ettepanek oli eelarve vastu võtta sellisel kujul.
Volikogu esimees Uno Silberg täpsustab, et Kose valla 2014. aasta eelarve eelnõu ja
parandusettepanekute arutelu toimus EMK koosolekul.
Tiit Mae: Kõigepealt, millal toimus see müstiline eelarve- ja majanduskomisjon, kus
volikogule esitatud eelnõu ettepanekud siis kas siis n-ö maha hääletati või poolt
hääletati? Mis kuupäeval see komisjon toimus?
Volikogu esimees Uno Silberg: EMK toimus samal päeval, mil eestseisus ja kust Tiit
Mae puudus.
Tiit Mae: Tiit Mae oli haige, kahjuks ei saanud osaleda. Aga selge.
Volikogu esimees Uno Silberg täpsustab, et EMK toimus kaks korda, 19.02.2014 ning
26.02.2014.
Tiit Mae: Eile õhtuses komisjonis arutati täna volikogus olevat eelnõud?
Volikogu esimees Uno Silberg täpsustab, et eestseisus toimus 19.02.2014.
Tiit Mae: Teine küsimus on ikka see, jään oma seisukoha juurde, et täna seda eelarvet
ei saaks vastu võtta. Kahel põhjusel. Muudatusetteapanekud tuleks läbi hääletada. See
on esimene põhjus. Teine põhjus on see, et hariduse kulud ei ole Vabariigi Valitsuse
poolt kinnitatud, kuigi tulevad katteallikad õpetajate palkade maksmiseks. Äkki täna
kiirustate sellisel kujul selle eelarve vastuvõtmisega, keegi ei tea mis numbrid sealt
tegelikult välja tulevad. Selge ettepanek on lükata eelarve vastuvõtmine märtsi istungile
ning soovitaks ka muudatusettepanekud volikogu istungil läbi hääletada.
Volikogu esimees Uno Silberg selgitab, milliseid parandusettepanekuid oli arvestatud
eelarve eelnõu koostamisel. Tiit Mae esitas oma parandusettepanekud peale esitamise
tähtaega.
Tiit Mae: Minu parandusettepanek käis selle eelnõu kohta, mis sai esitatud eelmisel
volikogu istungil. Tänasel istungil on esitatud uus eelnõu, kus näiteks reservfond on
autori poolt teiste kuluridade peale ära jagatud. Kavatsen asjaomastelt isikutelt küsida,
kas selline eelarve menetlus kõlbab kuskile.
Vello Jõgisoo: Ühinen selles mõttes eelkõnelejaga. Palun, et kõik parandusettepanekud,
mis on esitatud, hääletatakse volikogus läbi.
Vello Jõgisoo: Peale selle on mõned küsimused. Minu ettepanekul on lülitatud 6100
eurot, mis on mõeldud Kose-Uuemõisa ja Karla probleemi lahendamiseks, nüüd on

2014. aasta eelarves neid vahendeid, mida kasutatakse prügiveol üldkasutatavates
konteinerites ohtlikele jäätmetele 4000 euro võrra vähem kui 2013. aastal tegelikult
kulus. Millistele ootustele ja lootustele selle kulu vähenemine põhineb?
Merle Pussak: Jätkuvalt on käimas konkurss. Ohtlike jäätmete kohapealt arvatavasti ei
õnnestu, aga pakendi ja papi kohapealt plaanime läbi rääkida Pakendiringlusega. See
ongi ainuke vähenemise põhjus.
Vell Jõgisoo tähelepanek: alles täna või homme võetakse lahti ladustamise hange, teist
hanget pole veel väljakuulutatudki, käib alles jäätmevaldajate selgitamine, siit võib olla
üks oht üleval.
Merle Pussak nõustub.
Vello Jõgisoo soovib täpsustada, kuhu läks veevarustusest 20 000 eurot?
Ellen Pärm: See ei ole eelarves veeprogammis, vaid üldmajandusprojektid (so rida
04740).
Vello Jõgisoo soovib täpsustada millise rea peal eelarves on Kose-Uuemõisa
garantiikiri?
Ellen Pärm: 75 000 eurot Kose Veele on märgitud investeeringutes.
Vello Jõgisoo teeb ettepaneku panna hääletusele kõik esitatud parandusettepanekud.
Vello Jõgisoo avaldab tema poolt esitatud eelmisel volikogu istungil esitatud küsimuste
vastuste osas rahulolematust.
Vello Jõgisooo: Millal volikogu võtab päevakorda revisjonikomisjoni taotluse
FRESKO osas?
Volikogu esimees Uno Silberg selgitab, et seda tehakse siis, kui esmalt lõpetatakse
revisjonikomisjoni poolelioleva volikogu ülesande menetlemine.
Volikogu liikme Vello Jõgisoo parandusettepanekute hääletamine.
1. Ettepanek: suurendada personalikulusid. Osa: 50. Tegevusala kood: Personalikulu.
Summa: 67 100 eurot. Tegevus: Lasteaia õpetajate palgaks 725 eurot/kuus alates
01.03.2014. Katteallikad: Vähendada eelarve osa 08209 Seltsitegevus (III sektor)
kulusid 23 000 eurot. Vähendada eelarve osa 06605 Kalmistud kulusid 10 000 eurot.
Lükata edasi kalmistu haudade alusplaani tegemine. Vähendada eelarve osa 06400
Tänavavalgustus kulusid 10 000 eurot. Eelarves plaanitud kulu tõus tänavavalgustuse
kasutamiseks ja hooldamiseks ei ole vajalik. Suurendada füüsilise isiku tulumaksu
0,2% - 8 170 eurot. Vähendada eelarve osa 01 Üldised valitsemissektori teenused 15
930 eurot ja viia kulud kooskõlla ühinemis-lepinguga.
Vallavalitsuse kommentaar: mitte arvestada.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 7, vastu 9, erapooletuid 2.
2. Ettepanek: suurendada personalikulusid. Osa: 50. Tegevusala kood: Personalikulu.
Summa: 6 500 eurot. Tegevus: Tugipersonali (logo-peedid, sotsiaal-pedagoogid)
palgaks 725 eurot/kuus alates 01.03 2014. Katteallikad: Vähendada eelarve osa 8109
Vabaaja üritused ja sport kulusid 2 000 eurot. Vähendada eelarve osa 8400 Kogudused
kulusid 2000 eurot. Vähendada eelarve osa 03Avalik kord ja julgeolek kulusid 2 500
eurot Kõue Päästeseltsile eraldatud vahendite arvelt. Kõue Päästeseltsil on leping
päästeteenistusega, mille alusel kaeti nende kulusid 2013 aastal ca 2500 euro ulatuses.
Vallavalitsuse kommentaar: arvestada osaliselt.

Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt: 7, vastu 10, erapooletuid
1.
3. Ettepanek: Vähendada Ardu kooli investeeringuid 42 100 eurot Investeeringud teha
vaid siis kui õnnestub saada vahendeid „Hasartmängumaksust regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programmist“ Omaosalus 15% - 7900 eurot jätta Ardu
kooli investeeringute reale alles. Kui ei saada vahendeid nimetatud programmist, siis
teha sügisel uus taotlus ja töö lükkub 2015. aastasse. Seni tuleb püüda päästeameti
trahvidest hoiduda. Kui see ei õnnestu, siis 200-300 eurone trahv on väiksem kui trahv,
mis ähvardab valda või vee-ettevõtet EL direktiivide täitmata jätmise eest
veemajanduses. Vabanenud vahendid 42100 eurot suunata Kose-Uuemõisa veeprojekti
vallapoolse osaluse katteks.
Vallavalitsuse kommentaar: mitte arvestada.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 8, vastu 9, erapooletuid 2.
4. Ettepanek: Eelarve osa 8400 Kogudused kulud 5 400 eurot muuta sihtotstarbelisteks
eraldiseks, mis on mõeldud hoonete renoveerimiseks ja invetari soetamiseks vajalike
projektide või omaosaluste katteks.
Vallavalitsuse kommentaar: mitte arvestada.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 6, vastu 11, erapooletuid
2.
5. Ettepanek: Lähtudes Ellen Pärmi, Ott Valdma, Kätlin Iljini ja Merle Pussaku
vastustustest volikogu liikme Vello Jõgisoo küsimustele teen ettepaneku sõnastada
2014 aasta eelarve seletuskirjas jäätmekäitluse osa alljärgnevalt:
05100

Jäätmekäitlus

42 000

Vahendid, mida kulutatakse prügiveole üldkasutatavatest konteineritest,
ohtlike jäätmete,

35 900

pakendite ja paberi kogumisele.
Õhusaaste mõõtmine Kose-Uuemõisas ja Karlas

6 100

Vallavalitsuse kommentaar: arvestatud.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 17, vastu 0, erapoletuid 2.
6. Ettepanek: Lähtudes Ellen Pärmi, Ott Valdma, Kätlin Iljini ja Merle Pussaku
vastustustest volikogu liikme Vello Jõgisoo küsimustele teen ettepaneku sõnastada
2014 aasta eelarve seletuskirjas Kultuuriüritused – Kose kultuur osa alljärgnevalt:
08208

Kultuuriüritused – Kose kultuur

79 786

personalikulu (kultuurikollektiivide juhtide tasustamiseks)

33 718

valla ürituste läbiviimiseks

43 068

üldlaulu- ja tantsupeo transpordi kulu

3 000

Vallavalitsuse kommentaar: arvestatud.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 18, vastu 0 , erapooletuid
1.
Volikogu liikme Tiit Mae parandusettepaneku (tervikuna) hääletamine.

Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 8, vastu 9, erapooletuid 2.
Vallavalitsuse parandusettepanekud.
1. parandusettepanek: Katta Kose Gümnaasiumi õpetajate töötasu kulud, selleks
suurendada kaupade ja teenuste müüki 13 000 eurot ja vähendada reservfondi 30 000
eurot ja suunata Kose Gümnaasiumi õpetajate tööjõukulu katteks 43 000 eurot.
Toimus hääletus arvestada 1. parandusettepanekut: poolt 12, vastu 0,
erapooletuid 6, ei hääletanud 1.
2. parandusettepanek: Vähendada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
eraldisi 25 578 euro võrra, samas summas vähendada ka eelarves tegevusala
maanteetransport kulu.
Toimus hääletus arvestada 2. parandusettepanekut: poolt 12, vastu 0, erapooletud
3, ei hääletanud 4.
Toimus hääletus arvestada 3. parandusettepanekut (poolt: 13, vastu 0,
erapooletuid 3, ei hääletanud 3) sihtotstarbelised eraldatud vahendite lülitamiseks
Kose valla eelarvesse II lugemise käigus: õppelaen rahandusministeeriumilt summas 10
866,57 eurot. Suunata Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolile 188,30 eurot, Kose
Gümnaasium 1637,77 eurot, Kose Spordikool 855,41 eurot, Kose Lasteaed 1530,86
eurot, Oru Põhikool 584,76 eurot, Ravila Lasteaed 1402,91 eurot, Kose Muusikakool
336,24 eurot, Vallavalitsus 2223, 68 eurot, Ardu Lasteaed 1120,82 eurot, Ardu Kool
985,82 eurot.
Aivar Pohlak avaldab rahulolematust häälte lugemise osas.
Aivar Pohlak: Kui inimesel on ambitsioon lihtsalt olla üksi kõigi ees ja dikteerida
numbreid, inimene on võimetu juht oma olemuselt ja tahab rahuldada oma kuradi
primitiivset ego.
Volikogu esimees Uno Silberg: Kas Aivar Pohlak soovib oma mõtteavaldust
protokollida?
Aivar Pohlak: Jah.
Volikogu esimees Uno Silberg: Jätkame volikogu tööd ja parandusettepanekute
läbihääletamist.
Toimus hääletus arvestada 4. parandusettepanekut (poolt 11, vastu 1,
erapooletuid 5, ei hääletanud 2) sihtotstarbelised eraldatud vahendite lülitamiseks
Kose valla eelarvesse II lugemise käigus: LEADER programmist laekunud summa
842,92 eurot, suunata Kose Gümnaasiumi eelarvesse videokaamera ostu katteks.
Toimus hääletus arvestada 5. parandusettepanekut (poolt 11, vastu 4,
erapooletuid 0, ei hääletanud 4) sihtotstarbelised eraldatud vahendite lülitamiseks
Kose valla eelarvesse II lugemise käigus: Töötukassalt laekunud 4887 eurot
tööharjutusprojekti katteks ja suunata see päevakeskuse eelarvesse ning 420 eurot
palgatoetust suunata Kose Kultuurikeskuse eelarvesse.
Hääletati läbi ka riigi poolt eraldatud vahendite suunamine haridus- ja sotsiaalkulutuste
katteks ning nende suunamine vastavalt eelarve osadesse: haridus ja sotsiaalne kaitse
(vt LISA: tulude-kulude tabel 2014 eelarve teine lugemine 27.02.2014). Hääletuse
tulemusena otsustati suurendada toetusfondi (lg 2) 1 428 730 euro võrra ning
suunata see hariduskulude katteks 1 324 287 eurot ja sotsiaalkulude katteks
104443 eurot.

6. parandusettepanek: koolilõuna kulude katmine summas 88776 eurot. Suunata Kose
Gümnaasiumile 50884 eurot, Oru Põhikoolile 16916 eurot, Kose-Uuemõisa Lasteaedkoolile 6766 eurot, Ardu koolile 10420 eurot ja Harmi Põhikoolile 3790 eurot.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 14, vastu 0, erapooletud 2,
ei hääletanud 3.
7. parandusettepanek: Investeeringutoetus koolidele summas 18032 eurot. Suunata
Kose Gümnaasiumile 11483 eurot, Oru Põhikoolile 2923 eurot, Kose-Uuemõisa
Lasteaed-koolile 1169 eurot, Ardu Koolile 1801 eurot, Harmi Põhikoolile 656 eurot.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 15, vastu , erapooletuid 2,
ei hääletanud 2.
8. parandusettepanek: Gümnaasiumi õpetajate tööjõukulu summas 136 976 eurot.
Suunata Kose Gümnaasiumi eelarvesse.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 12, vastu 0, erapooletuid
5, ei hääletanud 2.
9. parandusettepanek: põhikoolide õpetajate tööjõukulu summas 1 024 203 eurot.
Suunata Kose Gümnaasiumile 502 082 eurot, Oru Põhikoolile 199 392 eurot, KoseUuemõisa Lasteaed-Koolile 80400 eurot, Ardu Koolile 182949 eurot, Harmi
Põhikoolile 59380 eurot.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt: 12, vastu 0, erapooletuid
4, ei hääletanud 3.
10. parandusettepanek: Õpetajate täiendkoolituseks 11 612 eurot. Suunata Kose
Gümnaasiumile 6734 eurot, Oru Põhikoolile 1876 eurot, Kose-Uuemõisa Lasteaedkoolile 740 eurot, Ardu Koolile 1706 eurot, Harmi Põhikoolile 556 eurot.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 13, vastu 0, erapooletuid
3, ei hääletanud 3.
11. parandusettepanek: Õppevahendite ostuks 44688 eurot. Suunata Kose
Gümnaasiumile 28459 eurot, Oru Põhikoolile 7245 eurot, Kose-Uuemõisa LasteaedKoolile 2898 eurot, Ardu Koolile 4463 eurot, Harmi Põhikoolile 1623 eurot.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 12, vastu 0, erapooletuid
4, ei hääletanud 3.
12. parandusettepanek: Eraldised sotsiaaleelarvesse riikliku toimetulekutoetuse katteks
84293 eurot toimetulekutoetuse eelarvesse.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt: 12, vastu 0, erapooletuid
3, ei hääletanud 4.
13. parandusettepanek: Sündide ja surmade registreerimise hüvitiseks 242 eurot
vallavalitsuse eelarvesse.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 12, vastu 0, erapooletuid
4, ei hääletanud 3.
14. parandusettepanek: Vajaduspõhine peretoetus 5428 eurot. Suunata muu perekonna
ja laste sotsiaalse kaitse eelarvesse.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 14, vastu 0, erapooletuid
3, ei hääletanud 2.

15. parandusettepanek: Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetus 14480 eurot.
Suunata vallavalitsuse eelarvesse 347 eurot, toimetulekutoetuse eelarvesse 4272 eurot,
puuetega laste hooldajatoetuseks 9861 eurot.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 15, vastu 0, erapooletuid
2, ei hääletanud 2.
16. parandusettepanek käsitleb eelarvesiseseid ümberpaigutusi võrreldes esimese
lugemisega. Vähendada veevarustuse eelarvet 20 000 eurot. Suurendada
üldmajanduslikud arendusprojektid eelarvet 20 000 eurot.
Vähendada sport- ja vabaajaüritused eelarvet 2300 eurot, Kose Kultuurikeskuse
eelarvet 12 220,80 eurot (personalikulu), mänguväljakute eelarvet 1000 eurot, staadioni
eelarvet 1000 eurot.
Suurendada koduteenuste eelarvet 2300 eurot, Kose Gümnaasiumi eelarvet 7788,80
eurot, haljastuse eelarvet 6432 eurot.
Toimus hääletus arvestada parandusettepanekut: poolt 11, vastu 0, erapooletuid
6, ei hääletanud 2.
Vaheaeg kell 16.35-16.45.
Volikogu esimees luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 18 „Kose valla 2014. aasta eelarve“, häältega poolt 11,
vastu 7, erapooletuid 0. Määrus jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2014. Määrus nr 18
on lisatud protokollile.
Aivar Pohlak saabub kell 16.50.
5. Kose valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasustamise alused ja palgamäärad
kehtestamine.
Ellen Pärm ettekanne.
Tiit Mae: Miks eelnõu autor on näinud sellise veidra proportsiooni, et vanempedagoogi
palk on 825 eurot ja metoodikul 900 eurot? Miks see ei võiks olla 850 eurot? Kust see
825 tuli? Loogilisem oleks 800, 850, 900.
Ellen Pärm: See on koolijuhtide ettepanek vallavalitusele. Meie järgisime seda. See
mahtus palgafondi piiridesse, mis on rahandusministeeriumi ja riigi poolt vallale
eraldatud.
Tiit Mae: Teine küsimus puudutab klassijuhataja tasu. Selline veider sõnastus „mitte
üle 80 euro kuus“, miks see ei võiks olla „kuni“ 80 eurot kuus?
Ellen Pärm selgitab: Piir on 80 eurot kuus, s.t mitte üle või kuni 80 eurot.
Tiit Mae teeb ettepaneku asendada sõna „mitte üle“ sõnaga „kuni“.
Ettepanek rahuldatakse.
Vello Jõgisoo: Kui me katsime riigi haridustoetuse ja tegelike kulude vahe, kas siis
sinna kuidagi ei mahtunud klassijuhataja tasu, sentigi gümnaasiumi astmele?
Ellen Pärm: Mahtus ikka.
Vello Jõgisoo täpsustab: Vabandust. Tahtsin küsida niimoodi, et milline see
gümnaasiumi piir siis on gümnaasiumi direktoril?
Ellen Pärm selgitab, et tegemist koolijuhi ja õpetaja omavahelise kokkuleppega.

Tegelikult on see summa 148 eurot, mida tegelikult rakendatakse.
Vello Jõgisoo: Kas koolijuhtide selliste määradega tullakse ka alates 1. septembrist
välja, kui vähendatakse koolijuhtidele ja õppealajuhatajatele mõeldavat riigipoolset
palgatoetust? Või korjame esimese 8 kuuga rasva, et viimase aasta september,
oktoober, november, maksta ikka sama tasu või peame tulema augustis eelarve
muudatuse juurde?
Ellen Pärm: Kõik arvestused on tehtud 12 kuu kohta.
Vello Jõgisoo: See väheneb ju 3000 eurot kuus, alates septembrist, riigi hariduse toetus.
Tuleme välja?
Ellen Pärm: Meie oleme teinud arvestused 12 kuu kohta.
Tiit Mae teeb ettepaneku kehtestada määruse eelnõu §-s 2 esitatud kuupalga alamäärad
ühe punktina ühes vahemikus ja vallavalitsus otsustab, kellele millise töölepingu teeb.
Panete sellega piirid ette.
Volikogu esimees Uno Silberg kandis määruse eelnõu suuliselt ette.
Võeti vastu määrus nr 19 „Kose valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasustamise
alused ja palgamäärad kehtestamine“, häältega poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrus nr 19
on lisatud protokollile.
6. Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine.
Merle Pussaku ettekanne.
Tiit Mae: Kust on võetud 2 eurot?
Kätlin Iljin: See on kujunenud nii Kose vallas.
Tiit Mae: Kas meie hind on turuhinnast väga palju madalam?
Merle Pussak: Ma arvan, et ei ole väga palju turuhinnast madalam.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 20 „Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade
kehtestamine“, häältega poolt 19, vastu 0, erapooletuid 0. Määrus jõustub
kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrus nr 20 on lisatud
protokollile.
7. Kose Vallavolikogu 03.12.2013 otsuse nr 18 „Kose Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine ja liikmetele hüvitise maksmine“ muutmine.
Merle Pussaku ettekanne.
Küsimusi/kommentaare otsuse eelnõule ei esitatud.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette otsuse eelnõu.
Võeti vastu otsus nr 51 „Kose Vallavolikogu 03.12.2013 otsuse nr 18 Kose
Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja liikmetele hüvitise maksmine“ muutmine,
häältega poolt 12, vastu 0, ei hääletanud 6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsus nr 51 on lisatud protokollile.

8. Kose valla põhimääruse teine lugemine ja kinnitamine.
Volikogu esimees Uno Silberg: Tähtaegselt laekus kaks parandusettepanekut. Volikogu
liikme Margus Proosi ning vallavalituse poolt.
Kätlin Iljin: Vallavalitsuse ettepanek on lisada põhimäärusesse 381 „Vallavanema
puhkusele lubamine, teenistuslähetusse suunamine“.
Eelnevatel aastatel on volikogu otsustanud vallavanema puhkusele lubamise, see
küsimus ei kuulu volikogu ainupädevusse, seda võib reguleerida põhimäärusega.
Tiit Mae minu ettepanek on veelgi radikaalsem: Vallavanem annab käskkirja.
Aivar Pohlak: Millises ringis see dokument sündis?
Kätlin Iljin: Moodustati põhimääruse komisjon. Mina tegin ettepanekud, mis tulenesid
seadusest, parandusettepanekuid tegi ka volikogu esimees Uno Silberg, arengukava
menetlemise osas tegi ettepanekuid Ott Valdma ning eelarve osas tegi ettepanekuid
Ellen Pärm.
Vello Jõgisoo viitab põhimääruse eelnõu §-le 6 lg 3: Eesti Maaomavalitsuste Liidu
maapäev, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harjumaa Ühistranspordikeskus ei ole
riigiorganid.
Kätlin Iljin nõustub.
Volikogu esimees Uno Silberg: Nõus redaktsioonilises korras § 6 lg 3 §-i 7 lisamisega.
Tiit Mae tuleb tagasi oma ettepaneku juurde.
Volikogu esimees Uno Silberg selgitab, et parandusettepanekute esitamise tähtaeg on
möödas.
Toimus arutelu Margus Proosi ettepaneku osas pikendada volikogu liikmetele
päevakorra ja otsuste eelnõude kättetoimetamise tähtaega neljalt päevalt seitsmele.
Volikogu esimees Uno Silberg selgitab KOKS-ist tulenevat nelja päeva nõuet koos
selle mõjuga volikogu komisjonides ja vallavalitsuses toimuvale ettevalmistustööle.
Astrid Ojasoon nõustub, et neli päeva on lühike aeg, kuid tuleb arvestada ka
erakorraliste eelnõudega ning see on volikogu otsustada, kas need võetakse päevakorda
või mitte.
Tiit Mae avaldab arvamust, et tegemist on puhtalt töökorralduse küsimusega.
Toimus hääletus arvestada Margus Proosi parandusettepanekut, häältega poolt:
8, vastu 10, erapooletuid 1.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 21 (arvestades Vello Jõgisoo ettepanekut), häältega poolt
11, vastu 8, erapooletuid 0. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi
Teatajas avaldamist. Määrus nr 21 on lisatud protokollile.
9. Kose valla arengukava koostamise algatamine aastateks 2015-2025.
Ott valdma ettekanne.
Uno Silberg selgitab, et lähteülesanne kuulub informatsiooni eesmärgil arengukava

juurde.
Vello Jõgisoo teeb ettepaneku lisada komisjoni koosseisu Aivar Pohlak.
Vaheaeg 17.29-17.30
17.30 lahkub Alvar Kasera.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette otsuse eelnõu.
Võeti vastu otsus nr 52 „Kose valla arengukava koostamise algatamine aastateks
2015-2025“, häältega poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. Otsus jõustub
teatavakstegemisest. Otsus nr 52 on lisatud protokollile.
Volikogu esimees Uno Silberg: Hiljemalt 05.03.2014 kell 09.00 esitada arengukava
lähteülesande osas kirjalikud ettepanekud. Vastavalt laekunud ettepanekutele
määratakse kuupäev arengukava lähteülesande arutelu koosolekuks.
Aivar Pohlak avaldab rahuololematust volikogu töö osas.
Aivar Pohlak lahkub kell 17.38.
10. Kose Vallavolikogu 17.05.2012 määruse nr 106 „Vallasiseste bussiliinide
sõidupiletihindade kehtestamine“ muutmine.
Ott Valdma ettekanne: Ettepanek lisada selline sõnastus tuleneb asjaolust, et maakonna
liinidel on uus sõidupileti hind, kuid programm ei võimalda erinevatel sise- ja avalikel
liinidel seda kehtestada.
Kalle Pormann soovitab programmi muuta.
Toimub arutelu. Volikogu soovib tulla edaspidi teema juurde tagasi.
Jäeti vastu võtmata määrus „Vallasiseste bussiliinide sõidupiletihindade
kehtestamine“ muutmine“, häältega poolt 0, vastu 13, erapooletuid 5.
Merle Pussaku palvel arutati järgmisena päevakorra punkti nr 14.
11. Kose Vallavolikogu 16.12.2009 otsuse nr 24 „Vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine“ osaline muutmine.
Siiri Kiiveri ettekanne.
Küsimusi/kommentaare otsuse eelnõule ei esitatud.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette otsuse eelnõu.
Võeti vastu otsus nr 53 „Kose Vallavolikogu 16.12.2009 otsuse nr 24 „Vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine“ osaline
muutmine“, häältega poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. Otsus jõustub
teatavakstegemisest. Otsus nr 53 on lisatud protokollile.
12. Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 20142025 kinnitamine.
Margus Proosi ettekanne: Teema on läbinud EMK. Antud teemat reguleerib
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus. Vajadus uue arengukava koostamiseks tuli
asjaolust, et SA Keskkonna Investeeringute Keskus (edaspidi KIK), kelle kaudu saab

taotleda toetust kehtestas uued nõuded. Selgus, arengukava on vana, puudub
finantsanalüüs.
Kõige olulisem on (alumine) rida, kus öeldakse, et tuleb analüüsida prognoositaavate
teenustariifide taskukohasust.
Suurimad muudatused on järgmised: Vanast arengukavast võeti välja projektid 1-4, mis
on elluviidud 2013. aastal. Vastavalt sellele korrigeeriti teksti ka seletuskirjas, tehti
redaktsioonilisi parandusi, rohkem ei muudetud. Finantsanalüüs tuli juurde.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 22 „Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2014-2025 kinnitamine“, häältega poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrus nr 22
on lisatud protokollile.
13. Kose mnt 19, Habaja alevik ruumide üürimine OÜ-le Kõue Perearstikeskus.
Ott Valdma ettekanne.
Vello Jõgisoo palub täpsustada otsuse punkti 1.
Kätlin Iljin täpsustab, sihtotstarve on siiski perearstikeskus.
Vello Jõgisoo esitab küsimuse ruumide pindala kohta.
Ott Valdma: 99,5 m2. Lõplikult lahendatakse sellised küsimused lepinguga.
Kommunaalkulud kannab üürnik ise.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette otsuse eelnõu.
Võeti vastu otsus nr 54 „Kose mnt 19, Habaja alevik ruumide üürimine OÜ-le
Kõue Perearstikeskus“, häältega poolt 14, vastu 0, erapooletuid 3. Otsus jõustub
teatavakstegemisest. Otsus nr 54 on lisatud protokollile.
14. Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 19 „Kose valla kohanimede
määramise kord kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine.
Merle Pussaku ettekanne.
Küsimusi/kommentaare ei esitatud.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette määruse eelnõu.
Võeti vastu määrus nr 23 „Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 19 „Kose
valla kohanimede määramise kord kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine“,
häältega poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. Määrus jõustub kolmandal päeval
pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrus nr 23 on lisatud protokollile.
15. Kose Muusikakooli hoolekogusse volikogu esindaja nimetamine.
Volikogu esimees luges ette otsuse eelnõu.
Tiit Mae: Miks peab seal volikogu esimees olema?
Ants Kari pakub enda kandidatuuri. Avaldab arvamust, et probleem seisneb
inimsuhetes.

Volikogu esimees: Esmalt on tegemist juhimisprobleemidega, siis tulevad inimsuhted.
Hoolekogu ei ole viimased 7 aastat tööd teinud. Olen asjadega kursis, tean kuidas edasi
minna, et asjad tööle saaks.
Tiiu Lõoke teeb ettepaneku määrata hoolekogusse kaks liiget.
Volikogu esimees Uno Silberg selgitab, et põhimäärus näeb ette, et hoolekogusse saab
kuuluda vaid üks volikogu esindaja.
Ants Kari taandab enda kandidatuuri.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette otsuse eelnõu.
Võeti vastu otsus nr 55 „Kose Muusikakooli hoolekogusse volikogu esindaja
nimetamine“, häältega poolt 16, vastu 0, erapooletuid 1. Otsus jõustub
teatavakstegemisest. Otsus nr 55 on lisatud protokollile.
16. Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel.
Ott Valdma ettekanne.
Vello Jõgisoo märkus: Palun sõnastada eelnõu esimesel korral korrektselt.
Volikogu esimees Uno Silberg nõustub.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette otsuse eelnõu.
Võeti vastu otsus nr 56 „Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel“,
häältega poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsus nr 56 on lisatud protokollile.
17. Nõusoleku andmine Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimise projekti kaasfinantseerimiseks.
Margus Proos ettekanne.
Volikogu esimees Uno Silberg luges ette otsuse eelnõu.
Võeti vastu otsus nr 57 „Nõusoleku andmine Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti kaasfinantseerimiseks“, häältega
poolt 17, vastu 0, erapooletuid 0. Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsus nr 57
on lisatud protokollile.
18. Üldinformatsioon.
Tiit Mae teeb vallavalitsusele ettepaneku, mis puudutab Kose valla kodulehe uudiste
aktuaalsust.
Teiseks palus Tiit Mae dokumendi „huvide deklaratsiooni“ osas selgitust.
Kätlin Iljin selgitab, et nimetatud dokument kuulub majandusaasta aruande juurde.
Kolmas ettepanek on volikogu esimehele: määrata järgmine volikogu istungi ajaks 27.
märts 2014. Volikogu esimees nõustub.
Volikogu esimees Uno Silberg: Märtsikuu volikogu istung toimub 27. märts 2014
ning eestseisus 20. märts 2014.

Volikogu esimees Uno Silberg teavitab volikogu järgmisest laekunud kirjadest:
1. Riigikantselei kiri „Arvamuse andmine Kose valla vapi ja lipu kavandi kohta“.
2. Kose lasteaedade direktorite pöördumine.
3. MTÜ Kose Kunstikeskus avaldus.
4. Eesti Sümfooniaorkestrite Liit MTÜ toetusavaldus.
5. Harmi küla ühispöördumine.
Infoks: 28. veebruaril 2014 toimub Kose Kultuurikeskuses Eesti Maaomavalitsuste
Liidu (EMOL) maapäev.
LISA: tulude-kulude tabel, 2014 eelarve teine lugemine 27.02.2014.
/allkirjastatud digitaalselt/
Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Riina Laal
Protokollija

