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Sumedates talveöödes
loitku kirgas tähevalgus,
toogu armastust ja rõõmu
saabuv uue aasta algus.
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Teguderohket ja õnnerikast uut aastat!
Kose Vallavolikogu
Kose Vallavalitsus
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PILK TAGASI AASTASSE 2010
Aastavahetus on aeg, kus mõtleme kõik tagasi möödunule ja seame plaane
tulevikuks. Kas kõik teod, mida tegime, olid õiged, kas midagi olulist jäi
tegemata? Kas uuel, algaval aastal teeksime midagi teisiti, paremini,
julgemalt- need on küsimused mida mina endale esitan.
Möödunud aastal sündis Kose valda 82 uut ilmakodanikku. Selline laste
sündide arv on mõnevõrra suurem kui 2009 ja üks suuremaid taasiseseisvus
aastatel. Meie hulgast lahkus manalateele 54 inimest. Kuigi 2010 aasta
iive oli positiivne on vallaelanike arv koos migratsiooniga vähenenud 40
inimese võrra.
Kui vaadata elanike sissetulekuid ja toimetulemist siis on mõtted veidi nukramad. Valla inimeste
sissetulekud võrreldes 2009 aastaga langesid keskmiselt 7,8% ning koos sellega ka valla eelarvesse
laekuv tulumaks langes 3,2 miljonit krooni. Kose valla tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta olid
2010 aastal 7153 krooni. Töötuse olukord vallas on muutunud veidi paremaks. Läinud aasta alguses
oli meil ametlikult registreeritud töötuid 211, detsembri alguseks oli see arv vähenenud aga 185
töötuni. Aasta suurim töötute arv oli veebruaris kui see arv oli 269. Kuigi see on vaid 5% tööealisest
elanikonnast ei ole töötute arvu vähenemine parandanud tulumaksu laekumist valla eelarvesse.
Tekitanud olukord on suurendanud sotsiaaltoetuste vajadust vallas. Kõik, kes on sattunud töötu
raskesse seisusesse ja sellest olukorrast väljapääsu ei leia, pöörduge julgesti valda ja me üritame teid
aidata kõigi vahenditega, mis meie käsutada ja kasutada on.
2010 aastal valmis Kose Teeninduskooli rekonstrueerimise projekt koos sisekujundusprojektiga.
Kõik aruanded ja maksetaotlused on EL rahade taotlemiseks rakendusasutustele esitatud ja esimene
800 000 krooni ka valla arvele tagasi laekunud. Hetkel käib töö riigihanke väljakuulutamiseks 2011
aasta veebruaris- märtsis. Selle projekt elluviimist on venitanud valla eelarve vähenemine kuid
loodetavasti suudame siiski nende töödega alustada sellel aastal.
Koostöös Aegviidu, Raasiku ja Anija valdadega loodud MTÜ Ida-Harju Koostöökoda algatas 2009
aastal projekti töötute toetamiseks ja nende tagasiaitamiseks tööturule. Tänaseks päevaks on esimesed
töötud ka koolitatud ja omale uued töökohad leidnud. Projekt jätkub ka 2011 aastal. Samuti jätkub
2010 aastal LEADER programmist rahastatud Aasumäe piirkonna planeeringu koostamine. Vallavalitsuse
poolt on planeering algatatud ja juba ka esimesed eskiisi arutelud läbi viidud. Planeeringu kohaselt
tuleb Aasumäe piirkonda valgustatud suusarada, uus laululava ja mänguväljakud ning puhkekohad
Kose elanikele. Nimetatud projekti veab Kose Suusa-ja Tervisespordi Klubi.
Endiselt on aktiivsed meie külaseltsid, laulu-ja tantsuringid ning spordiklubid. Oma tegevuse arendamisel
ei ole loodetud ainult valla abile vaid on ka ise aktiivselt käed külge pandud ja otsitud lisavahendeid
fondidest ja meetmetest. 2010 aastal on üles näidanud aktiivsust ka Kose valla ettevõtted. On kirjutatud
taotlusi ja on ka saadud Ida-Harju Koostöökoja kaudu, läbi LEADER programmi, oma tegevuste
toetamiseks ca 1 miljon krooni EL vahendeid. Siinkohal kutsun üles kõiki ettevõtteid olema veel
aktiivsemad oma tegevuseks toetuste taotlemisel. Kose valla kontaktisikuteks LEADER programmis
on abivallavanem Merle Pussak ja vallavanem Vello Jõgisoo. Kõik need toetused on vägagi arvestatavad
valla kultuuri-ja külaelu arengule ning ettevõtluse toetamisel. Jääb vaid loota, et vaatamata keerulisele
majanduslikule olukorrale suudetakse leida ka vajalik 10% omaosalus seltsidele ja klubidele ning 40%
omaosalus ettevõtetele ning kõik plaanitu ellu viia. Üks aktiivsemaid toetuste taotlejaid oli KoseUuemõisa Arendamise Selts, kelle eestvedamisel valmis ja avati 2010 aasta sügisel kauaoodatud
külakeskus Kose-Uuemõisas. Siinkohal tänan kahte kanget Kose-Uuemõisa naist, Eha Sepp ja Sirje
Bärg, kelle panus sellesse projekti õnnestumisele oli väga suur.
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2010 aastal suutis vald koostöös Maanteeametiga rajada, mitu aastat lubatud kergliiklusteed ja sellega
koos ka rekonstrueerida Kehra maantee. Tänaseks on Kehra maantee rekonstrueeritud ja rajatud
korralikud kõnniteed Ujula tänava ristist kuni Ravila ristini. Kindlasti tõi see ehitus palju ebamugavusi
selle piirkonna elanikele kuid usun, et saadud tulemus korvab need ebamugavused.
Halvemini, eriti Spordiväljaku ja Pärna tänavate piirkonnas, on läinud tööd aga Kose aleviku vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide ehitusel. Tööd on veninud, pidev tolm, ümbersõidud ja tänavate ootamatud
sulgemised on tekitanud peavalu peaaegu kõigile Kose aleviku elanikele. Vabandan vallavalitsuse
nimel nende tekkinud ebamugavuste pärast ja loodan, et pärast tööde lõppu torudes voolav, kõikidele
normidele vastav vee kvaliteet korvab need ebamugavused. Kõik kaevetöödest tingitud taastetööd
peab ehitaja teostama 2011 aastal.
Tänaseks on selge ka ÜVK-ga liitumistasu suurus. Pärast lõpplike asjaolude selgumist: projekti
odavnemine võrreldes eelprojektiga ca 28%, uue ÜVK seaduse vastuvõtmine Riigikogus on liitumistasu
kogu Kose aleviku territooriumil 2011 aastal 0 krooni. Seega need hirmujutud justkui oleks liitumistasu
25-40 tuhat krooni, mida kuulutasid Kosel Meie Valla nimekirjas kandideerinud oktoobris 2009,
osutusid valedeks. Nii juhtub sageli inimestega , kes ei ole kursis tegeliku olukorraga ja on kannustatud
oma tegevuses ja juttudes lihtsalt ärategemise soovist omale häälte saamiseks. Tõsi, päris ilma rahata
siiski ÜVK-ga ühineda ei saa. Vastavalt Kose Vallavolikogu otsusele on kehtestatud ühinemistasu 95
eurot vee ja 95 eurot kanalisatsiooni eest. Nendele summadele lisandub ka käibemaks.
Töid ei tehtud vaid Kosel. Orus renoveeriti vee- ja kanalisatsioonitrassid ning ehitati välja tänavavalgustus
Männimäe piirkonnas. Vee-ja kanalisatsioonitöödel on veel vaja teha taastamistööd, mis peavad olema
lõpetatud 2011 aastal.
Lisaks suurtele ehitustele õnnestus hoolitseda ka meie laste eest. Kosel alustati koostöös Kose
Tenniseklubiga ning Artiston Invest OÜ abiga laste mänguväljaku ja tenniseväljakute ehitust.
Mänguväljak peaks valmima hiljemalt 2011 aasta jaanipäevaks. Tenniseväljakute jaoks peab veel
korra taotlema EL vahendeid. Oru Lasteaias avasime uue rühma. Uus rühm aitab vähendada selle
piirkonna lasteaia järjekorda ja nüüd peaks kõik Oru kandi lapsed oma lasteaeda ära mahtuma.
Kahjuks oli läinud aastal ka ebaõnnestumisi ja altminekuid. Juba mitmendat aastat ei ole õnnestunud
vastu võtta 2007 aastal algatatud üldplaneeringut, mis takerdus nn paekivi lahingu tulemusena.
Tänaseks on küll kõik ministeeriumite kooskõlastused saadud, kuid hetkel on planeering Harju
Maavalitsuses viimasel kooskõlastusel.
Kõike seda eeltoodud ei ole suudetud ellu viia üksi. Tänan siinkohal valimisliidu Ühtselt head
koalitsioonipartnerit Sotsiaaldemokraatlikku erakonda, kellega koos on üsna mitmed ühised
valimislubadused juba esimese aastaga ellu viidud. Tänan kõiki mittetulundusühinguid, seltse ja
seltsinguid ja ettevõtteid kaasabi eest nende keeruliste ülesannete täitmisel.
Esmaseks ülesandeks oli läinud aastal ja ka edaspidi valla edasine areng. Selle arengu nimel seisab
meil ees kindlasti kõige muu hulgas ka rida ebapopulaarseid ja valusaid otsuseid.
Sellised on minu mõtted aastast 2010. Raske majanduslik olukord kuid samal ajal suuremahulised
ehitustööd sundisid ka meid tegema karme otsuseid, piirama allasutuste eelarveid ja vähendama
töötasu. Vaatamata tagasilöökidele valla tulude laekumises suutsime ühiste pingutustega meile pandud
ülesanded täita. Loodan, et meie täna koostatud plaanid, vaatamata rasketele aegadele, täituvad.
Tänan veelkord kõiki, kes on valla tegemistes oma jõu ja nõuga kaasa löönud ning soovin kogu
vallarahvale tegusat uut aastat.
Vello Jõgisoo
Kose vallavanem
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 16.12.2010
Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed: Astrid Ojasoon, Uno Silberg, Margus Proos, Aarne Puistama,
Merike Kummel, Vello Kivistik, Eero Leedmaa, Tiia Rodi, Irina Meinvald, Alvar Kasera, Aksa Veinpalu, Tõnno
Tiis, Aivar Pohlak, Eerika Kesküla,
Puudus: Eha Sepp. Timo Nikitin
Kutsutud: vallavanem Vello Jõgisoo, abivallavanem Merle Pussak, ja Kose  Uuemõisa Lasteaed - Kool direktor
Signe Sirel.
1. Määrusega nr 42 kehtestati Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärus.
Direktor Signe Sirel tutvustas volikogule dokumendi sisu ja vastas volikoguliikmete küsimustele.
2. Määrusega nr 43 kehtestati Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu
töökord.
3. Määrusega nr 44 kinnitati Kose valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord.
Dokumenti tutvustav volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Erika Kesküla.
4. Määrusega nr 45 kinnitati sihtotstarbeliste laekumiste kandmine Kose valla 2010. aasta eelarvesse.
Kose valla 2010. aasta täpsustatud eelarve mahuks kinnitati seisuga16.12.2010 tulude osas 72 663 220
(seitsekümmend kaks miljonit kuussada kuuskümmend kolm tuhat kakssada kakskümmend) krooni, kulude
osas 71 398 279 (seitsekümmend üks miljonit kolmsada üheksakümmend kaheksa tuhat kakssada seitsekümmend
üheksa) krooni ning eelarve finantseerimistehingud summas 1 264 941 (üks miljon kakssada kuuskümmend
neli tuhat üheksasada nelikümmend üks) krooni.
5. Protokollilise otsusega nr 1 loeti lõppenuks Kose valla 2010. aasta eelarve muutmise esimene lugemine.
6. Määrusega nr 46 loeti lõppenuks Kose valla 2010. aasta eelarve muutmise teine lugemine.
7. Otsusega 67 kinnitati taotlus arvelduskrediidilepingu nr 258 pikendamiseks alates 01.01.2011 summas
800 000 (kaheksasada tuhat) krooni. Lepingut allkirjastama volitati vallavanem Vello Jõgisoo.
8. Otsusega 68 kinnitati Kose valla laenulepingutele maksepuhkuse taotlus kuueks kuuks (01.02-31.07.2011)
koos tagasimakseperioodide samaväärse pikendamisega alljärgnevalt : Laen 05-019233-JI; Laen 06-105868JI; Laen 07-121017-JI; Laen 08-097494-JI; Laen 09-022367-JI. Dokumente allkirjastama volitati vallavanem
Vello Jõgisoo.
9. Otsusega 69 loeti Kose valla 2011. aasta eelarve projekti esimene lugemine lõppenuks ja suunati Kose
valla 2011. aasta eelarve projekt teisele lugemisele 20.01.2011. toimuvale volikogule.
Parandusettepanekud esitada algatajatel hiljemalt 10.01.2011 kell 9.00 volikogu sekretärile, lisades rahalised
arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad.
10. Määrusega 47 kinnitati Kose valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise ja nendega liitumise eeskiri
ning tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 15. oktoober 2009 määrus nr 156 Kose valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga kasutamise ja nendega liitumise eeskirja kehtestamine.
Antud küsimuses andsid volikogule selgitusi abivallavanem Merle Pussak ja volikogu liige ning Kose Vesi OÜ
juhataja Margus Proos.
11. Otsusega nr 70 loeti korteriomandi Ravila mnt 27-1 Kose alevik, Kose vald, Harjumaa (kinnistusregistriossa
number 5515202, üldpind on 37,5 m2) kirjalik avalik enampakkumine nurjunuks.
12. Protokollilise otsusega nr 2 kinnitati Kose Vallavolikogu 2011. aasta tööplaan.
Üldinformatsioon: Järgmine volikogu korraline istung toimub 20. jaanuaril 2011. kell 15.00
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Täpsem ülevaade volikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsuste ning määrustega
on kättesaadav valla kodulehelt www.kose.ee märksõna volikogu/protokollid ja volikogu/vastuvõetud/otsused/
määrusedalt. Sama informatsioon on kättesaadav kõikides valla raamatukogudes.
Astrid Ojasoon
Kose Vallavolikogu esimees

KOSE VALLAVALITSUS TEATAB:
Kose Vallavalitsuse 20. detsembri 2010 korraldusega nr 434 on algatatud Karla külas
Tünni (katastritunnusega 33701:004:0360) kinnistu detailplaneering tootmishoone
juurdeehituse planeerimiseks. Tünni kinnistu pindala on 1,13 ha.
Kose Vallavalitsuse 20. detsambri 2010 korraldusega nr 435 on algatatud Kanavere külas
Auelepa (katastritunnusega 33701:004:0060) kinnistu detailplaneering loodusliku kattega
lennuraja ja seda teenindavate kommunikatsioonide planeerimiseks. Auelepa kinnistu
pindala on 21,77 ha.
Kose Vallavalitsuse 18.10.2010 korraldusega nr 367 on vastu võetud Tuhala külas JüriAntsu park ja Jõeääre kinnistu detailplaneering. Kose Vallavalitsuse 13.12.2010 korraldusega
nr 423 on avaliku väljapaneku ajaks määratud 27.12.2010 kuni 24.01.2011 Kose Vallavalitsuse
saalis, Hariduse tn 1, Kose alevik ja Oru külakeskuses Oru külas. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 28 ha. Planeeringualale on kavandatud 51 ühepereelamu, 6 paarismaja ning 4
ridaelamukrunti. Planeeringu käesolev etapp tiheasustusala laiendamist Tuhala jõe
piiranguvööndis ei käsitle ning laiendamisettepanekut ei sisalda. Keskkonnaamet HarjuJärva-Rapla regioon on 5.05.2010 Jüri-Antsu park ja Jõeääre kinnistu detailplaneeringu
KSH aruande heaks kiitnud.

Kose Vallavalitsus müüb

Kose vallale kuuluva 2- toalise (37,5 m2) korteri asukohaga Ravila mnt 27-1 Kose
alevik Kose vald avalikul kirjalikul enampakkumisel. Korteri alghind on 5112,93 eurot.
Enampakkumise tingimused:
 osavõtumaks 127,82 eurot;
 tagatisraha on 10 % alghinnast;
 enampakkumise võitjaga lepingu mittesõlmimise korral sõlmitakse leping paremuselt
järgmise pakkujaga;
 osa võivad võtta nii juriidilised kui füüsilised isikud.
Pakkumine tuua hiljemalt 31. jaanuar 2011 kell 16.00 Kose Vallavalitsusse aadressil
Hariduse tn 1 Kose alevik 75101 Harjumaa. Pakkumiste avamine kell 16.05. Selleks
ajaks peab olema tasutud osavõtumaks ja tagatisraha vallavalitsuse a/kontole nr
1120132608 Swedbank.
Korteri vaatamiseks ja täiendava info saamiseks ühendust võtta tel: 50 82 305, 51
12 790.
Vallavalitsus
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ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONIGA LIITUMISTASUST
2011 AASTAL
1. novembrist 2010 hakkas kehtima uus Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus, mis kehtestas ka
osaliselt uued põhimõtted ühisvee ja -kanalisatsiooniga liitumisele ning liitumistasu võtmisele.
Seetõttu tuleb Kose Vallavalitsusel üle vaadata ka kehtiv valla eeskiri (Kose valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni kasutamise ja liitumise eeskiri).
Sellega tehti juba algust detsembrikuus, kui vallavolikogu kinnitas olemasolevas eeskirjas mõned
kiireloomulisemad muudatused. Need olid seotud terminoloogia vastavusse viimisega uue seaduses
tooduga ning uuest aastast kehtima hakkava euro tulekuga.
2011 aastal tuleb uuendada ka Kose valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava. Hetkel kehtiv
arengukava on pärit 2006 aastast, mida uuendati 2008 aastal.
Uue Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse kohaselt peab kooskõlastama Konkurentsiametiga
liitumistasude arvutamise metoodika vee-ettevõtja. Varem määras selle metoodika omavalitsus.
Peale ülaltoodud Kose valla dokumentide muutmist, esitab OÜ Kose Vesi taotluse Konkurentsiametile
liitumistasude arvutusmetoodika kooskõlastamiseks.
Kui metoodika on kooskõlastatud, avalikustab OÜ Kose Vesi selle oma ja valla kodulehel ning Kose
Teatajas.
Et kõik eelpoolkirjeldatud tegevused on suuremahulised ja aega nõudvad tegevused, siis oleme
otsustanud, et liitumistasu kui sellist 2011 aasta jooksul ei rakendata. Ühiveevärgiga ja/või
kanalisatsiooniga liituda soovija peab tasuma nn ühendamise tasu, mis kehtiva Kose valla ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni kasutamise ja liitumise eeskiri järgi on 95 eurot ühisveevärgiga liitumise eest ja
95 eurot ühiskanalisatsiooniga liitumise eest. Lisandub käibemaks.
Margus Proos
OÜ Kose Vesi juhataja

MÄRKAMISE, HOOLIVUSE JA KOOSTÖÖ JÕUD
Öeldakse, et väikestest asjadest algavad suured teod. Artikli ilmumise ajaks on möödunud kaunis
jõuluaeg ja käidud juba nädala jagu 2011. aastat, seega sobiv aeg heita pilk möödunud aasta
tegemistele lähtudes pealkirjast.
Juba mõnda aega on Unicef Eesti ja Justiitsministeeriumi eestvedamisel osalenud Kose vald projektis
 Varajane märkamine ja sekkumine. Detsembris allkirjastati koostööleping valla lasteaedade, koolide
ja erinevate asutuste ning organisatsioonide esindajate poolt. On hea teada, et me kõik saame
ühtemoodi aru, et iga inimene on väärtus, seetõttu on vajalik märgata väiksematki abivajadust,
sekkuda ja vajadusel teha abistamiseks koostööd.
Kas me alati märkame?
Projekti arutelust meenub lugu, kus koolimajja sisenenud kooliväline inimene märkas vahetunni ajal
nutvat väikest poissi, kellel ninast jooksis verd. Laps ei teadnud, mida ette võtta ja keegi ei teinud
temast välja. Võõra inimese sekkumisel asi siiski lahenes.
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Teine õpetlik lugu juhtus ühel kevadisel koolilõpetamisel, mille osaliseks olin. Peale lõpuaktust, kui
lõpetajad, õpetajad ja lastevanemad olid palutud direktori poolt kohvilauda, istus üks lõpetajatest
alumisel korrusel riidehoiu juures ja nuttis. Küsisin, miks ta nii kaunil ja tema elus tähtsal päeval on
õnnetu ja ei ole koos teistega? Selgus, et tema ema ei saanud lõpetamisele tulla ja ei olnud tema
sõpru ega teisi lähedasi, kes oleks talle lilligi kinkinud. Peale seda juhtumit võtan ma lõpupeole minnes
alati kaasa mõne lilleõie rohkem  igaks juhuks.
Detsembris valmis Tartu Ülikooli, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi ja Sotsiaalministeeriumi
koostatud uuringu Paarisuhtevägivald Eestis  levik ja tagajärjed lõppraport, mis kinnitas veelkord,
et perevägivallaga on meil asjad halvad ja eriti halvasti mõjutab see vägivaldses peres kasvavaid lapsi.
Kas me täiskasvanutena jõuame alati põhjusteni ning otsime abi, kui näiteks laps tuleb lasteaeda või
kooli väsinuna, on kaaslastega vägivaldne, räägib rumalaid sõnu? Või hoopis karistame?
Praegu on majanduslikult keerulised ajad. Igal perel on keegi tuttav või sugulane, kes on jäänud
töötuks. Kusagil elavad vanainimesed, kes võib-olla ei pääse suure lume tõttu poodi või apteeki. On
hea, kui keegi märkab ja saab aidata.
Mul on õnn tunda inimesi, kes aitasid aastaid härrasmeest, kes elas Viskla külas üksinda väga kõrge
vanuseni ( 96 aastani). Ta sai üksinda hakkama tänu Viiuli ja Aguraiuja pere abile. Ma tunnen
heasüdamlikku inimest, kes andis kodu peremeheta koerale. Ma tean, et hoolivaid ja märkavaid inimesi
on meie hulgas palju, anname endast parima, et ühise eesmärgi nimel ka koostöö tõhusamalt laabuma
hakkab.
Astrid Ojasoon
Kose Vallavolikogu esimees, sotsiaalpedagoog
Siis kui lapsel on mure,
siis on see maailma suurim,
pilgu sees otsata valu,
südamest läbi kui puuriks.
Aga kui lapsel on rõõmu,
siis tema kõigile jagab,
igaüks saab ühe sõõmu,
lõpmata suure ja vaga.
Kui aga valetad talle,
siis ära midagi oota enda seest otsi siis üles laps,
kellelt leppimist loota.
Autor teadmata

Last ja noort ümbritsevad valdkonnad.
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HARJU MAAVALITSUSE PRESSITEADE
Harju maakonna teenetemärgi kavalerid 2010
Tallinn, 7. detsember 2010
Harju maavanem Ülle Rajasalu annab 30. detsembril Estonia teatris toimuval Harju maavanema vastuvõtul
üle Harju maakonna teenetemärgid. Teenetemärgi kavalere on sel aastal kokku 4: Kose vallavanem
Vello Jõgisoo, AS Alexela Oil nõukogu esimees Heiti Hääl, MTÜ Lootuse Küla asutaja Märt Vähi ja
rahvamuusikakollektiivide juht Ahto Nurk.
Tunnustustvääriva panuse eest kohaliku elu edendamisel pälvis Harju maakonna teenetemärgi Kose
vallavanem ja Harju Omavalitsuste Liidu esimees Vello Jõgisoo. AS Alexela Oil nõukogu esimees Heiti
Hääl pälvis Harju maakonna teenetemärgi kauaaegse tulemusliku töö eest ettevõtluse arendamisel ja
kohaliku elu edendamisel.
Kodanikualgatuse ja tunnustustvääriva panuse eest sotsiaalvaldkonnas annab maavanem teenetemärgi
MTÜ Lootuse Küla asutajale Märt Vähile. Pikaajalise ja tulemusliku töö eest rahvakultuuri edendamisel
saab maakonna teenetemärgi mitmete Harju maakonna rahvamuusika kollektiivide juht Ahto Nurk.
Harju maakonna teenetemärke jaotatakse aastast 1996, kokku on Harju maakonna teenetemärgi pälvinud
51 isikut.
Harju maavanema vastuvõtt ja Harjumaa Ball toimub sel aastal juba 17. korda. Traditsiooniliselt toimuvad
Harju maavanema vastuvõtt ja Harjumaa Ball Estonia teatris 30. detsembril. Harjumaa Balli 2010 ajakava
ja esinejatega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee
Teate edastas:
Kaarel Kose
Harju Maavalitsuse avalike suhete nõuniku kohustetäitja
6118 770; kaarel.kose@mv.harju.ee

HARJUMAA KULTUURIPÄRL 2010 ON FOLKLOORIANSAMBEL PILLIPIIGAD
Tallinn, 22. detsember 2010
Folklooriansambel Pillipiigad valiti Harju maakonnast alguse saanud maakondliku kultuuripreemia Harjumaa
Kultuuripärl järjekorras 8. laureaadiks. Pillipiigad on loodud 1987.aastal, juhendajateks Juta Helilaid ja
Angelika Kadarik. 23 aastase tegevusaja jooksul on folklooriansambel propageerinud Eesti rahvamuusikat
nii kodumaal kui väljaspool vabariiki, nende tegevusel on kindel osa maakonna kultuurielu edendamisel.
Kultuuripärli preemia annavad üle Harju maavanem Ülle Rajasalu, Kultuurkapitali juhataja Raul Altmäe
ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees Vello Jõgisoo 30. detsembril toimuval Harju maavanema
vastuvõtul, millele järgneb Harjumaa ball Rahvusooperis Estonia.
Pillipiigad on andnud arvukalt kontserte, osalenud laulu- ja tantsupidudel, rahvusvahelistel Baltika
folkloorifestivalidel ja teistel festivalidel, korraldanud rahvamuusika sündmusi ning hoolitsenud
rahvamuusikaga tegelemise järjepidevuse tagamise eest.
Tänaseks on Pillipiigadel lisaks põhirühmale järelkasvu mitme rühma jagu. Pillipiigad on laste üldkultuuriliste
väärtushinnangute kujundamise suurepäraseks kasvulavaks ja nende laiahaardeline tegevus leidis
tunnustust. Harjumaa Kultuuripärli tiitli näol.
Hiljutistest saavutustest võib mainida kontsertreise ja osalemisi festivalidel Hispaanias, Ungaris, Tsehhis,
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Soomes, laureaaditiitlit rahvusvaheliselt V. Spivakovi nimelise Heategevusfondi andekate laste konkursilt
Moskvas. Samuti mitmeid esinemisi ETVs, Laulu- ja Tantsupidudel, folkloorifestival Baltica peakontserdil
Estonia Kontsertsaalis ja Raekoja platsil ning Tule Tulemise kontserdil ja Harjumaa kuu avamisel Riigikogu
Valges Saalis. Samuti on Pillipiigad korraldanud rahvaliku viiulimängu päevi ning teisi rahvamuusikasündmusi.
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapitali Harju maakonna ekspertgrupp
on alates aastast 2003 andnud igal aastal välja ühe preemia, millele võivad kandideerida Harjumaal
tegutsevad füüsilised isikud, mittetulundusühingud, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused ja teised
organisatsioonid, kellel on silmapaistvaid teeneid Harjumaa kultuurielu edendamisel.
Harju Kultuuripärl preemia väärtus on 40 000 krooni. Sellest 20 000 krooni on Kultuurkapitali nõukogu
poolt ning Harju Maavalitsus ja Harjumaa Omavalitsuste Liit kumbki panustavad 10 000 krooni.
Varem on Harjumaa Kultuuripärli laureaatideks olnud:
2003 Nukuteater "Kehra Nukk"
2004 Aime Bachovski
2005 Heino-Raimund Ridbeck
2006 Jaan Manitski
2007 Veljo Tormis
2008 Leelo Tungal
2009 Tõnu Kaljuste
Täiendav info:
Riin Kivinurm
Harju Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja
Tel. 611 8760; Mob. 52 61 624; E-post: riin.kivinurm@mv.harju.ee
Teate edastas:
Kaarel Kose
Harju Maavalitsuse avalike suhete nõuniku kohusetäitja
Tel. 611 8770; E-post: kaarel.kose@mv.harju.ee; http://www.harju.ee/

Pillipiigad suvisel kontserdireisil Soomes.
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TUNNEME ÜHESKOOS RÕÕMU SELLEST MIDA TEEME
Kose Noortekoor tähistas 18. detsembril viiendat sünnipäeva.
Kose koolis on noorte segakoor olnud ka varem, kuid ajad on olnud erinevad. Vahepealsetel
aastatel oli laulvaid noormehi segakoori jaoks vähe. Nii laulsime mõned aastad neidudekooriga.
2005.aasta 1.november oli see päev, mil just grupp noormehi tuli ideega alustada noorte segakoorina.
Aitäh selle mõtte algatajatele: Mihkel, Elvis, Mirko, Peep, Mehis, Siim.
Hetkel on kooris 43 lauljat.
Nende aastatega olen veendunud, et kui noortel on tahe ja soov midagi ellu viia, siis suudavad
nad nii mõndagi korda saata.
Viie aasta jooksul on Kose Noortekoor jõudnud küllalt palju :
 osalenud kokku viiel erineval laulupeol ja laulupäeval,
 käinud kahel segakooride konkursil ja mõlemal kolmandale kohale tulnud,
 Väljaspool Eestimaad on esinetud Rootsis, Saksamaal, Luxembourgis, Soomes, Norras, Ungaris,
Slovakkias
 Kokku on olnud üle 40 esinemise
 Noorte algatusel ja kaasabil on valminud Noortelava
 Toodud välja kaks suvelavastust.
Kose noortekoori lauljad on rõõmsad, särasilmsed, sõbralikud ja üksteisest hoolivad noored inimesed.
Nad on alati avatud uutele mõtetele ja ideedele. Kunagi ei ütle nad ei, milline ka väljapakutav
esinemine poleks. Nii olemegi olnud kutsutud laulma vahvatesse kohtadesse ja üritustele.
Meenuvad esinemised Harjumaa ballil, maavanema vastuvõtul või isegi Eesti-Lichtensteini jalgpalli
kohtumisel hümnide esitamine, laulmine arktilise piirkonna viimases linnas Vardös või Hamningbergi
kalurikülas, imelises Aitakuru kuruteatris või Virmaliste kirikus Pyhatundrul.
Erilisi esinemiskohti, mida meenutada on olnud mitmeid.
Viimased kontserdid andsime Tallinki laeval Victoria, kus tänavu erinevatel päevadel esinesid
mitmed eesti koorid ja ansamblid.
Sel hooajal valmistume suviseks suureks laulupeoks. Kui hästi läheb, siis on oodata ka sel suvel
noortelavale uut suvelavastust.
Kose noortekoor tänab oma vanemaid, sõpru ,toetajaid. Me ei too siin kedagi eraldi välja, sest
oleme väga tänulikud kõikidele. Igaüks tunneb oma südames, mis neid nende vahvate noorte inimeste
ja nende tegemistega seob.
Tunneme üheskoos rõõmu sellest mida teeme!
Kose Noortekoori dirigent Heli Sepp
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MEMMEDEGA MEISTERDAMAS
Advendiaeg on tore ja tegevust täis. Kõik valmistuvad jõuludeks.
Kose-Uuemõisa vahvad käsitöömemmed olid nõus meie kooli laste meisterdamistundi juhendama.
Selleks kogunesime 3.detsembri ennelõunal Kose-Uuemõisa uude külakeskusesse.
Klasside tegevused olid erinevad: I klass valmistas jõulukaarte, II klass meisterdas vahvaid päkapikukarpe,
III klass ruumilisi lumehelbeid ja IV klass sai kätt proovida siidimaalis. Kõige põnevam tundus lastele
just siidimaal, sest teiste klasside lapsed käisid meie tegevust kõrvalt uudistamas ja imetlemas. Igal
lapsel valmis omanäoline ja kaunis siidrätik. Kõik muudki meisterdused õnnestusid väga hästi tänu
meie toredatele juhendajatele. Aitäh, Sirje Raamat ja kõik agarad käsitöömemmed!
Täname ka külakeskuse juhatajat Triinu Randoja, kes meile lahkelt ruume kasutada andis. Loodame,
et meie koostöö jätkub edaspidigi.
Signe Münter
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpetaja

FOTOKONKURSS 2010 MINU KODUVALD KOSE

Foto: R. Aguraiuja
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Konkursiga kutsuti üles kõiki fotohuvilisi jäädvustama Kose valla kauneimaid kohti, vaatamisväärusi, arhitektuuri,
heakorrastatud asutusi ja ettevõtteid, omanäolisi kodusid ja koduaedu - kõike, mis seostub Kose vallaga.
Konkurss kestis 10. jaanuar  31. oktoober 2010
Pilte kogunes kokku 11lt osalejalt 132, millest 46 pilti on üleval fotonäitusena. Näitusele on välja toodud
osalejate tööd, mis leidsid þürii poolt äramärkimist. Näitus rändab raamatukogudes, külakeskustes ja
noortekeskustes 2011 aasta jooksul.
Fotokonkursil osalesid oma töödega:
Eve Aas Koselt
Ivo Kruusamägi Koselt
Karmo Maasik Koselt
Moonika Oll Koselt
Ruth Aguraiuja Koselt
Angela Kilk Koselt
Kaire Lusti Karla külast
Mihkel Leis Kose-Uuemõisast
Sirli Niidas Koselt
Johanna Maria Roomet Kose - Uuemõisast
Aleksandr Zahariya Koselt
Enim hääli kogunud piltidest pandi kokku fotokalender, mis kingiti osalejatele, noortekeskustele, külakeskustele
ja raamatukogudele.
Aitähh kõikidele osalejatele ning loodame järgneval fotokonkursil suuremat osalemist.
Fotokonkursi korraldajad Sirje Bärg ja Angela Kilk.

Foto: A. Kilk
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JAANUAR 2011 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
8.01
11.01
12.01
13.01
16.01

15.00
14.00
14.00
16.00
15.00

20.01
27.01
28.01

16.00
16.00
15.00

Valla eakate UUSAASTAPIDU
LAULUKLUBI Laulame neid laule jälle
KÄSITÖÖTUBA Vanast uus
SEENIORTANTS
KONTSERT Aafrika rütmid. Esinevad Aafrikast Burkina Fasost
pärit muusikud Issa Dembele ja Karim Sori
SEENIORTANTS
SEENIORTANTS
KLUBIÕHTU Uue tegevusaasta algus

Oru Külakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Oru Külakeskus

Näitus Kose Kunstikooli õpetajate töödest

Kose Spordimaja
Ujula 7
Kose Raamatukogu
Ravila mnt 12

Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus

NÄITUSED
November 2010 
jaanuar 2011
28.12-1.02.2011

FOTONÄITUS Minu koduvald Kose

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
8.01

11.00

9.01

10.00

9.01

14.00

11.01
16.01

16.00
11.00

18.01
19.01
25.01

16.00
19.00
16.00

Kose valla MV LAUATENNISES Mandaat kell 10.00
Info tel. 53936342 Valdur Kalme
Kose valla MV MALES Mandaat kell 9.00
Info tel. 53936342 Valdur Kalme
Kose valla MV KABES Mandaat kell 13.00
Info tel. 53936342 Valdur Kalme
EAKATE VÕIMLEMINE
EVF 2011.a.Võrkpalli Karikavõistluste U- 18 (B) III finaalgrupi
turniir
EAKATE VÕIMLEMINE
Ülevallalise mälumänguturniiri MÄLUVESKI IV voor
EAKATE VÕIMLEMINE

Kose Spordimaja
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus
Oru Spordisaal
Kose Päevakeskus
Oru Külakeskus
Kose Päevakeskus

! Jälgige reklaami

TORE JÕULUKONTSERT
22. detsembril toimus Kose-Uuemõisa külakeskuses Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli jõulupeo peaproov.
Sinna olime ka meie pensionäride klubi liikmed oodatud kuulama-vaatama.
Nii tujutõstvat kontserti pole tükil ajal näinud.
Terve väikekool korraga koos, kõik lapsed said esineda laulda,tantsida ,näidelda.
Väga heal tasemel lavastatud kava. Oli äratundmisrõõmu meile vanaemadele kui ka kaasaegset, lastele
endile.
Suur, suur tänu õpetajatele kes selle kõik selgeks õpetasid. Ikka uue hooga edasi.
Tänades klubi Sügisrõõm nimel Valve Lepp
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VÕRKPALLITEATEID ORUST
Oru nooremad võrkpallipoisid U-16 (C) saatsid möödunud aasta lõpus korda väikese
jõuluime ja jõudsid peale nappi aastast treeningut EVF Karikavõistluste finaalturniirile. 18
võistkonda tsooniturniiril osales ja Oru poisid võitlesid end südilt suurte spordikoolide ja
klubide (Audentes, Tartu, Valga, Võru, Viljandi jne) sekka finaalturniirile. Detsembri keskel
toimunud finaalturniir lõpetati kaheksanda kohaga. Aga see on omaette tubli saavutus
algajate võrkpallurite kohta!
Oru U-18 (B) poisid tõid Oru spordisaali ka mõned kodumängud. EVF 2011.a. Võrkpalli
Karikavõistluste U- 18 (B) III finaalgrupi turniir toimub 16.01.2011. Oru poiste vastasteks
on Orava Spordiklubi, Tallinna SS Kalev II ja SK Tats Tallinn. Tulge omadele kaasa elama!
ORU VÕRKPALLIPOISD SOOVIVAD KÕIKIDELE TOREDAID SPORDIELAMUSI ALANUD
AASTAL!

EVF 2011.a. Võrkpalli Karikavõistluste U- 18 (B) III finaalgrupi turniir toimub 16.01.2011
algusega 11.00 Oru spordisaalis.
Omavahel võtavad mõõtu:
1. Oru Põhikool
2. Orava Spordiklubi
3. Tallinna SS Kalev II (M.T.)
4. SK Tats Tallinn

KUTSUME TEGUSAID INIMESI!
15. jaanuar kell 11.00 endise panga platsi peal ehitame
Kose Kunstikooli õpetajate juhendamisel

SUURE LAEVA

16.jaanuar kell 13.00 räägivad Noa laeva loo Kose kiriku lapsed koos õpetajatega
Kõigil ehitajatel kaasa oma tööriistad!!!!!

TÄNUAVALDUS
Ühel tavalisel detsembri nädalavahetusel läksin oma tütrega
Kose ujulasse ujuma. Basseinitrepist välja tulekul vigastas
tüdruk oma kanda nii, et tekkis sügav haav ja verd jooksis
päris palju. Tänu basseinivalvele Ada Pärt´ile, kes tegutses
väga kiiresti ja oskuslikult, andes väga head esmaabi minu
lapsele. Olen südamest tänulik Adale,kes teadis täpselt
kuidas aidata, kuna ma ise olin võimetu midagi tegema
ja otsustama.
Suur tänu, Caroline ema Riina Kask

Anda rendile
maja
Kose-Uuemõisas,
Kesk 3
(endine postkontor)
Täpsemalt
tel. 56483838
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12.jaanuaril kell 15.00-17.30 toimub Kose Päevakeskuses (Hariduse 2)
Eesti-Soome jalatsivabriku naturaalnahast talvejalatsite müük.
Talvesaapad lambavilla voodriga.
VÄGA SOODSAD HINNAD!

Kose
Päevakeskuses
toimuvad:
Igal teisipäeval
vererõhu mõõtmine
12.jaan. 15.00 17.00 jalatsite müük
18.jaan. Inkotubavahendite müük

Kosel, Jõe tn. 1
on avatud
kauplus
 Vally pood .
Müüme
uuskasutuseks
Põhjamaade mööblit,
kodukaupu, riideid ja
jalatseid.
Ootame ostjaid
teisipäevast
laupäevani
10 - 16
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KIRIKUTEATED
Leerikool Kose kirikus algab pühapäeval, 20. veebruaril kl 12.15
kogunemisega pastoraadis. Vajalik eelregistreerimine kose@eelk.ee või
tel. 6036372.
Prantsuse keel algajatele Kose pastoraadis alates 14.1.2011 reedeti
kl 19.00.
Info tel. 53467229 Francoiose Marie Cuni

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Toimetaja: S. Bärg, tel. 6 751 279. Toimetuse liikmed: E. Loorits, K. Bakradze, E. Sepp
Kose Teatajasse minev info saada iga kuu 25. kuupäevaks meiliaadressile koseteataja@kose.ee või helista telefonil 6 751 279.
Kujundus: OÜ Digimap, trükk AS Printon Trükikoda. Hind üksikmüügis 5 krooni

