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2011
KOSE VALLA INFOLEHT

ÜKS VÄGA VANA RAHVAS, kel muldne tarkus suus,
meid teretas aegade tagant ja ütles, me olla uus,
ja ütles,me olla elus, me päevad olla veel ees.
Ning seda õnne kuuldes meil olid silmad vees.
Hando Runnel

Foto Kaire Lusti

24. veebruaril Eesti iseseisvuspäeva tähistamine
10.00 Pärja asetamine Kose kalmistul
11.00 Jumalateenistus Kose kirikus
13.00 Kontsertaktus. Esinevad naiskoor Meelika, Kose Kammerkoor.
Vallavanema vastuvõtt Kose Gümnaasiumis.
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 20.01.2011
Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed: Astrid Ojasoon, Margus Proos, Aarne Puistama, Merike Kummel,
Uno Silberg, Vello Kivistik, Eero Leedmaa, Tiia Rodi, Irina Meinvald, Alvar Kasera, Tõnno Tiis, Aivar Pohlak,
Eerika Kesküla, Eha Sepp, Timo Nikitin ja Kalle Porman. Puudus: Aksa Veinpalu. Kutsutud: vallavanem Vello
Jõgisoo, abivallavanem Merle Pussak, Kose Gümnaasiumi direktor Sirje Laansoo ja Oru Põhikooli direktor
Lehte Veering.
Uno Silberg: Valimisliit Meie Vald teeb ettepaneku lisada päevakorda vallavanema seisukohavõtust Kose
Teatajas Pilk tagasi aastasse 2010. Ettepanek lisati päevakorda.
1. Määrusega nr 48 kehtestati Kose Gümnaasiumi põhimäärus. Direktor Sirje Laansoo tutvustas volikogule
dokumendi sisu ja vastas volikoguliikmete küsimustele.
2. Määrusega nr 49 kehtestati Oru Põhikooli põhimäärus. Direktor Lehte Veering tutvustas volikogule
dokumendi sisu ja vastas volikoguliikmete küsimustele.
3. Määrusega nr 50 kinnitati Oru Raamatukogu kasutamise eeskirjad. Dokumenti tutvustas volikogu haridusja kultuurikomisjoni esimees Eha Sepp.
4. Määrusega nr 51 kinnitati Kose - Uuemõisa Raamatukogu kasutamise eeskirjad. Dokumenti tutvustas
volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Eha Sepp.
5. Määrusega nr 52 kinnitati Kose Raamatukogu kasutamise eeskirjad. Dokumenti tutvustas volikogu haridusja kultuurikomisjoni esimees Eha Sepp.
6. Vallavolikogu võttis teadmiseks Kose valla 2010. aasta eelarve täitmine seisuga 31.12.2010 ja reservfondi
rahaliste vahendite kasutamine 2010. aastal. Eelarvet tutvustas ja vastas volikoguliikmete küsimustele vallavanem
Vello Jõgisoo.
7. Määrusega nr 53 kehtestati hüvitise määramine Kose Vallavolikogu liikmetele, komisjonide esimeestele
ja komisjoni liikmetele 2011.aastaks.
8. Määrusega nr 54 kehtestati hüvitise määramine Kose Vallavolikogu esimehele, aseesimehele hüvituse
määramine ja volikogu sekretärile töötasu määramine.
9. Määrusega 55 kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseis ja palgamäärad.
10. Määrusega 56 kinnitati Kose Vallavalitsuse teenistujate ja töötajate koosseis ja palgamäärad.
11. Otsusega 71 määrati vallavanema töötasu, mobiiltelefoni limiit ja sõiduauto bensiinilimiit.
12. Määrusega 57 kinnitati Toimetulekutoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord. Dokumenti tutvustas
sotsiaalnõunik Merike Pihla.
13. Otsusega 72 loeti Kose valla 2011. aasta eelarve projekti teine lugemine lõppenuks ja suunati Kose valla
2011. aasta eelarve projekt kolmandale lugemisele 18.02.2011. toimuvale volikogule.
Parandusettepanekud esitada algatajatel hiljemalt 01.02.2011. kell 9.00 volikogu sekretärile, lisades rahalised
arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad.
14. Otsusega 73 määrati Kose valla 2010. majandusaasta aruande auditeerijaks Mercur-Audit OÜ (registrikood
10172558) vannutatud audiitor Ille Randjärv. Tööde teostamiseks lepingut sõlmima audiitorfirmaga MercurAudit OÜ-ga volitati vallavanem Vello Jõgisoo.
15. Otsusega 74 otsustati koormata reaalservituudiga U-M Soojus OÜ omandis olev kinnistu asukohaga
Harjumaa, Kose vald, Kose-Uuemõisa alevik Kesk tn 27 (kinnistusregistriosa nr 13244302, katastritunnus
33701:002:0978, sihtotstarbega tootmismaa 100%, pindalaga 5207 m2) (edaspidi nimetatud Teeniv kinnisasi)
reaalservituudiga kinnistu asukohaga Harjumaa, Kose vald, Kose-Uuemõisa alevik, Kesk tn 25a (kinnistusregistriosa
nr 9606202, katastritunnus 33701:002:0416, sihtotstarbega tootmismaa 100%, pindalaga 6272 m2) kasuks.
Ettepanekut tutvustas abivallavanem Merle Pussak.
16. Otsusega 75 kinnitati valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi saajad.
17. Otsusega 76 nimetati 06.03.2011 Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonid ja komisjonide esimehed.
18. Volikogu komisjonide esimehed tutvustasid komisjonide tööplaane aastaks 2011.Info võeti teadmiseks.
Üldinformatsioon: Uno Silberg`i selgitav sõnavõtt Kose vallavanema seisukohavõtust Kose Teatajas Pilk tagasi
aastasse 2010, mis puudutas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumistasusid. Vello Jõgisoo vastus: "Olen oma
arvamuse artiklis Pilk tagasi aastasse 2010 välja ütelnud, midagi selgitada ei ole". Arutelus osalesid Kalle
Pormann, Margus Proos, Merike Kummel, Eero Leedmaa, Alvar Kasera. Järgmine volikogu korraline istung
toimub erandkorras reedel, 18. veebruaril 2011. kell 15.00
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
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KOSE VALLAVALITSUS TEATAB:
Kose Vallavalitsus
KORRALDUS
Kose

03. jaanuar 2011 nr 4

Kohanimede määramine ja koha-aadresside korrastamine
Aluseks võttes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 6 lõike 8, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse
nr 251 Aadressiandmete süsteemi, Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrus nr 19 Kose valla kohanimede
määramise korra punkti 4 ning arvestades seda, et 02.12.2010 korraldatud Heinamäe piirkonna
koosolekul ja 10.1228.12.2010 avalikustamisel vastuväiteid ei esitatud ja nõustuti liikluspindade
kehtestamisega, annab
Kose Vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Määrata Harju maakonnas Kose vallas Oru külas asuvatele liikluspindadele järgmised kohanimed
(asendiplaan Lisa 1):
2.1 Heinamäe tee
2.2 Heinamäe põik
2.3 Nurga tee
2. Muuta Harju maakonnas Kose vallas katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:
Katastritunnus
33701:004:0840
33701:004:0139
33701:004:0820
33701:004:0801
33701:004:0802
33701:004:0382
33701:004:0005
33701:004:0525
33701:004:0090
33701:004:0830
33701:004:0004
33701:004:0006
33701:004:0810
33701:004:0548

Endine lähiaadress
Heinamäe 1
Heinamäe 2
Heinamäe 3
Heinamäe 4
Heinamäe 4
Heinamäe 5
Heinamäe 6
Heinamäe 7
Heinamäe 8
Heinamäe 9
Heinamäe 10
Heinamäe 11
Heinamäe 12
Heinamäe tn 13

Uus koha-aadress
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald

Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla
Oru küla

Nurga tee 10
Heinamäe tee 3
Heinamäe tee 5
Nurga tee 8
Heinamäe
Heinamäe tee 4
Heinamäe tee 6
Heinamäe põik 3
Nurga tee 6
Heinamäe tee 7
Heinamäe tee 9
Heinamäe tee 11
Heinamäe tee 13
Heinamäe tee 10

3. Käesolev korraldus teha teatavaks riikliku kohanimeregistri vastutavale ja volitatud töötlejale ning
teavitada AS-i Andmevara, AS-i Eesti Post ja AS-i Eesti Energia.
4. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
kolmekümne päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
5. Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 22.01.2008 korralduse nr 29 Kohanime määramine punkt
8.2.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Vello Jõgisoo
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär
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Kose Vallavalitsus
KORRALDUS
Kose

03. jaanuar 2011 nr 5

Kohanimede määramine ja koha-aadresside korrastamine
Aluseks võttes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 6 lõike 8, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse
nr 251 Aadressiandmete süsteem, Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 19 Kose valla kohanimede
määramise kord punkti 4 ning arvestades seda, et 05.1020.10.2010 avalikustamisel vastuväiteid ei
esitatud, annab
Kose Vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Täpsustada Kose Vallavalitsuse 22.01.2008 korralduse nr 29 Kohanime määramine punkti 8 ja
lugeda see järgmises sõnastuses:
Määrata Harju maakonnas Kose vallas asuvatele väikekohtadele järgmised kohanimed (asendiplaanid
lisatud):
8.3 Oru külas  Männimäe väikekoht
8.4 Krei külas  Kivivõhma väikekoht
8.5 Karla külas  Karla väikekoht
8.6 Kuivajõe külas  Sepa väikekoht
2. Muuta Harju maakonnas Kose vallas katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:
Katastritunnus
33701:001:0098
33701:001:0099
33701:001:0073
33701:001:0087
33701:001:0084
33701:001:0070
33701:001:0085
33701:001:0086
33701:003:0001
33701:003:0002
33701:003:0050
33701:003:0003
33701:003:0004
33701:003:0005
33701:003:0006
33701:003:0007
33701:003:0008
33701:003:0009
33701:003:0010
33701:003:0058
33701:003:0051
33701:003:0059
33701:003:0011
33701:003:0012
33701:003:0013
33701:003:0014
33701:003:0015
33701:003:0017
33701:003:0060
33701:003:0018
33701:003:0052
33701:003:0019
33701:003:0020
33701:003:0067
33701:003:0053
33701:003:0054

Endine lähiaadress
Oru 3
Oru 3
Oru 4
Oru 5
Oru 6
Oru 7
Oru 8
Oru 9
Kivivõhma 1a
Kivivõhma 1
Kivivõhma 2
Kivivõhma 3
Kivivõhma 5
Kivivõhma 6
Kivivõhma 7
Kivivõhma 8
Kivivõhma 9
Kivivõhma 10
Kivivõhma 11
Kivivõhma 12
Kivivõhma 13
Kivivõhma 14
Kivivõhma 15
Kivivõhma 16
Kivivõhma 17
Kivivõhma 18
Kivivõhma 19
Kivivõhma 20
Kivivõhma 21
Kivivõhma 22
Kivivõhma 23
Kivivõhma 24
Kivivõhma 25
Kivivõhma 26
Kivivõhma 27
Kivivõhma 29

Uus koha-aadress
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald
Harju maakond Kose vald

Oru küla Männimäe väikekoht 3
Oru küla Männimäe väikekoht 3a
Oru küla Männimäe väikekoht 4
Oru küla Männimäe väikekoht 5
Oru küla Männimäe väikekoht 6
Oru küla Männimäe väikekoht 7
Oru küla Männimäe väikekoht 8
Oru küla Männimäe väikekoht 9
Krei küla Kivivõhma väikekoht 1a
Krei küla Kivivõhma väikekoht 1
Krei küla Kivivõhma väikekoht 2
Krei küla Kivivõhma väikekoht 3
Krei küla Kivivõhma väikekoht 5
Krei küla Kivivõhma väikekoht 6
Krei küla Kivivõhma väikekoht 7
Krei küla Kivivõhma väikekoht 8
Krei küla Kivivõhma väikekoht 9
Krei küla Kivivõhma väikekoht 10
Krei küla Kivivõhma väikekoht 11
Krei küla Kivivõhma väikekoht 12
Krei küla Kivivõhma väikekoht 13
Krei küla Kivivõhma väikekoht 14
Krei küla Kivivõhma väikekoht 15
Krei küla Kivivõhma väikekoht 16
Krei küla Kivivõhma väikekoht 17
Krei küla Kivivõhma väikekoht 18
Krei küla Kivivõhma väikekoht 19
Krei küla Kivivõhma väikekoht 20
Krei küla Kivivõhma väikekoht 21
Krei küla Kivivõhma väikekoht 22
Krei küla Kivivõhma väikekoht 23
Krei küla Kivivõhma väikekoht 24
Krei küla Kivivõhma väikekoht 25
Krei küla Kivivõhma väikekoht 26
Krei küla Kivivõhma väikekoht 27
Krei küla Kivivõhma väikekoht 29
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33701:003:0061
33701:003:0022
33701:003:0021
33701:003:0064
33701:003:0023
33701:003:0024
33701:003:0025
33701:003:0026
33701:003:0055
33701:003:0066
33701:003:0027
33701:003:0028
33701:003:0056
33701:003:0029
33701:003:0030
33701:003:0031
33701:003:0065
33701:003:0032
33701:003:0057
33701:003:0033
33701:003:0034
33701:003:0035
33701:003:0036
33701:003:0037
33701:003:0038
33701:003:0062
33701:003:0063
33701:003:0039
33701:003:0040
33701:003:0041
33701:003:0042
33701:003:0043
33701:003:0044
33701:003:0045
33701:003:0046
33701:003:0047
33701:003:0048
33701:003:0049
33701:004:0230
33701:004:0240
33701:004:0250
33701:004:0750
33701:004:0740
33701:004:0535
33701:004:0536
33701:004:0780
33701:004:0770

Kivivõhma 30
Kivivõhma 31
Kivivõhma 32
Kivivõhma 33
Kivivõhma 34
Kivivõhma 35
Kivivõhma 36
Kivivõhma 37
Kivivõhma 38
Kivivõhma 39
Kivivõhma 40
Kivivõhma 41
Kivivõhma 43
Kivivõhma 43
Kivivõhma 44
Kivivõhma 45
Kivivõhma 46
Kivivõhma 47
Kivivõhma 48
Kivivõhma 49
Kivivõhma 50
Kivivõhma 51
Kivivõhma 52
Kivivõhma 53
Kivivõhma 54
Kivivõhma 55
Kivivõhma 56
Kivivõhma 57
Kivivõhma 58
Kivivõhma 59
Kivivõhma 60
Kivivõhma 61
Kivivõhma 62
Kivivõhma 63
Kivivõhma 64
Kivivõhma 65
Kivivõhma 66
Kivivõhma 69
Karla 2
Karla 3
Karla 4
Sepa 1
Sepa 2
Sepa 2A
Sepa 2B
Sepa 3
Sepa 4

Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond
Harju maakond

Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald
Kose vald

Krei küla Kivivõhma väikekoht 30
Krei küla Kivivõhma väikekoht 31
Krei küla Kivivõhma väikekoht 32
Krei küla Kivivõhma väikekoht 33
Krei küla Kivivõhma väikekoht 34
Krei küla Kivivõhma väikekoht 35
Krei küla Kivivõhma väikekoht 36
Krei küla Kivivõhma väikekoht 37
Krei küla Kivivõhma väikekoht 38
Krei küla Kivivõhma väikekoht 39
Krei küla Kivivõhma väikekoht 40
Krei küla Kivivõhma väikekoht 41
Krei küla Kivivõhma väikekoht 42
Krei küla Kivivõhma väikekoht 43
Krei küla Kivivõhma väikekoht 44
Krei küla Kivivõhma väikekoht 45
Krei küla Kivivõhma väikekoht 46
Krei küla Kivivõhma väikekoht 47
Krei küla Kivivõhma väikekoht 48
Krei küla Kivivõhma väikekoht 49
Krei küla Kivivõhma väikekoht 50
Krei küla Kivivõhma väikekoht 51
Krei küla Kivivõhma väikekoht 52
Krei küla Kivivõhma väikekoht 53
Krei küla Kivivõhma väikekoht 54
Krei küla Kivivõhma väikekoht 55
Krei küla Kivivõhma väikekoht 56
Krei küla Kivivõhma väikekoht 57
Krei küla Kivivõhma väikekoht 58
Krei küla Kivivõhma väikekoht 59
Krei küla Kivivõhma väikekoht 60
Krei küla Kivivõhma väikekoht 61
Krei küla Kivivõhma väikekoht 62
Krei küla Kivivõhma väikekoht 63
Krei küla Kivivõhma väikekoht 64
Krei küla Kivivõhma väikekoht 65
Krei küla Kivivõhma väikekoht 66
Krei küla Kivivõhma üldmaa
Karla küla
Karla väikekoht 2
Karla küla
Karla väikekoht 3
Karla küla
Karla väikekoht 4
Kuivajõe küla
Sepa väikekoht 1
Kuivajõe küla
Sepa väikekoht 2
Kuivajõe küla
Sepa väikekoht 2a
Kuivajõe küla
Sepa väikekoht 2b
Kuivajõe küla
Sepa väikekoht 3
Kuivajõe küla
Sepa väikekoht 4

3. Käesolev korraldus teha teatavaks riikliku kohanimeregistri vastutavale ja volitatud töötlejale ning
teavitada AS-i Andmevara, AS-i Eesti Post ja AS-i Eesti Energia.
4. Käesoleva korralduse peale võib kaevata halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest
arvates.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Vello Jõgisoo
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär
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MAAMAKSUST
Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes on 1. jaanuari
seisuga maaomanik või maa kasutaja. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise
omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib
maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.
Maksu- ja Tolliamet väljastab maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15.veebruariks.
Maksumaksja, kes ei ole 25.veebruariks maamaksuteadet kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul
teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuri (tel: 8800816). E-maksuametis/etollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on maksuhaldurile teada, saadetakse maamaksuteade ainult
elektroonselt.
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro. Kuni 64-eurone maamaks
mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31.märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot,
tasutakse 31.märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse
hiljemalt 1.oktoobriks.
Kose Vallavolikogu 16.12.2009 määrusega nr 5 on kehtestatud maamaksumääraks 2,5% maksustamishinnast
aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks
2,0% maksustamishinnast aastas.
Kose Vallavolikogu 16.12.2009 määrusega nr 5 ja 25.02.2010 määrusega nr 16 on kehtestatud maamaksu
soodustused elamumaalt 0,5 ha ulatuses:
 riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajatele, kes on 70-aastased ja vanemad (v.a kortermajade
elanikud)
 okupatsioonireþiimide poolt represseeritutele (v.a kortermajade elanikud).
Maksuvabastust võib saada tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või
üüritulu ning taotleja elukoht asub sellel maal asuval elamus vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmetele.
Maksu- ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee on võimalik teha päringuid seoses võlaga (maksuvõlglaste otsing,
seejärel sisestada päringu jaoks isikukood või registri number).
Maksustatava maa andmete ja maksumäärade küsimuste korral pöörduda Kose valla maakorraldaja Kristi
Torp`i poole 6339321.

VALMIS KOSE ALEVIKU VEETÖÖTLUSJAAM
2009 aasta lõpus alanud Kose aleviku veetöötlusjaama ehitus on
lõppenud. Esimesed meie kliendid hakkasid uuest jaamast puhast
vett saama juba septembrikuu keskel. Seejärel toimusid jaamas veel
viimaste pisitööde lõpetamised ja seadmete häälestamine ning
katsetamine.
Seoses uute veetorustike valmimisega on tänaseks veetöötlusjaama
vesi jõudnud pea kõikide Kose alevikus elavate OÜ Kose Vesi
klientideni.
Mis siis muutus jaama valmimisega Kose aleviku elanike tarbevee kvaliteedis?
Esiteks peaks olema edaspidi tagatud vee tarnekindlus.
Veetöötlusjaama saab toorvee kahest puurkaevust, mille mõlema tootlikkus on ka eraldi võttes piisav tänase
Kose aleviku veetarbe jaoks. Üks puurkaev ammutab vee 70m ja teine 150m sügavuselt.
Veetöötlusjaamas on kaks 150 m3 mahuga tarbevee mahutit, milles hoitakse ca ööpäevane puhastatud tarbvee
varu juhuks, kui midagi peaks juhtuma mõlema puurkaevu pumbaga või olema elektrikatkestus. Et veetöötlusjaama
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elektriga varustamiseks on rajatud ka varutoide, siis on väga väike tõenäosus, et mõlemad toited on rivist väljas.
Viimati läks varutoidet vaja vana aasta lõpus, kui olid tugevad tuuled ja seetõttu oli ka Kosel osades piikondades
sh veetöötlusjaamas elektrikatkestus. 2011 aastal soetab OÜ Kose Vesi reoveepuhasti ehitushanke raames
endale ka mobiilse, suure võimusega elektrigeneraatori. Siis on võimalik mõlema toite ära langemisel
veetöötlusjaama nö. elus hoida selle generaatori abil.
Veemahutitest löövad etteantud survega Kose aleviku veetrassidesse kolm nn teiseastme pumpa. Tavatarbimise
puhul piisab ühe pumba võimusest, tippkoormusel (näiteks õhtusel ajal) tuleb appi ka teine pump. Kolmas
pump on reservis.
Teiseks on Kose alevikus on tänaseks lahenduse leidnud ka tuletõrjevee küsimus. Veetöötlusjaam on tänu
paigaldatud võimsale tuletõrjepumbale suuteline tänavatel asuvaid tuletõrjehüdrante veega varustama 3 tunni
vältel tootlikkusega 10 l/sek.
Kolmandaks vee kvaliteet. Nagu enamuses Eestimaal on ka Kose vallas olnud üheks suuremaks probleemiks
maapõuest väljapumbatavas vees leiduv raud. See ei ole küll tervisele ohtlik, aga põhjustab filtrite, kraanide
sõelade ummistumist ning määrib nii seadmeid, valamuid ja seinu punaseks. Tänu paidaldatud raueraldusfiltritele
puüütakse nüüd kinni enamus vees lahustunud rauda ja seetõttu on veetrassi minevas vees rauasisaldus
kukkunud 350mg/l kohta 30 mg/l-s.
Viimaste aastate jooksul tegi Kosel muret ka fluoriidisisalduse kasv tarbevees. Selle piirnorm on 1,5 mg/l , Kosel
kõikus see 1,4-1,6 mg/l vahel. Tänu paigaldatud seadmetele ja kahe erineva puurkaevu vee segamisele on
ka nüüd fluoriidi sisaldus vees 0,8 mg/l kohta.
Kodu tänaval asuva veetöötlusjaama valmimisega seoses lammutakse Hariduse tn ja Jõe tn asuvad vanad
puurkaev-pumplad. Alu piirkonda jääb kuni järgmise aasta suveni veega varustama Alu tn asuv puurkaevpumpla.
Siinkohal tahan edasi öelda kõigi Kose aleviku inimeste nimel suured tänud veetöötlusjaama projekteerija
SWECO Projekt AS, ehitajatele Schöttli Keskkonnatehnika AS ja Savekate AS, kaugseire paigaldanud Saksa
Automaatika AS ning järelvalvet teinud Infragate AS töötajatele: TÄNAME TEID PUHTA VEE EEST!
Margus Proos
OÜ Kose Vesi juhataja

KOSE SUUSARAJAST
Kose valla kodulehe foorumis on paar anonüümset kirjutajat võtnud kõne alla Kose suusaraja.
18.01.2011.a. on Nõutu nime all esitatud tõsiseed süüdistused Kose Suusaklubi aadressil, et suusarada on
enamus ajast kasutamiskõlbmatu, lubatud rajavalgustus puudub jne. Järgmine portaalis kirjutaja Kah
Suusahuviline võtab 22. jaanuaril juba kasutusele vängema sõnavara  ... mis on Kosel lahti, et Kose rahvas
peab käima Valgehobusemäel.
Kui vaadata nende kahe kritiseerija kirjutamise kuupäevi. Siis tekkis mul tõsine kahtlus - kui aktiivsed Kose
suusaraja kasutajad nad ikka on? 15. ja 16. ja 21. jaanuaril( st. vahetult enne foorumis esinemist) käisin ise
suusatamas ja rada oli siis täiesti korras. Raja valgustus on väikesel ringil (ca 1,1, km) toiminud juba kolm talve
ja selle puudumises süüdistamine on tõsine liialdus. Tõsi, mõnel korral on kaitsmed välja löönud. Kui foorumis
küsiti , et kas Kosel on ainult paar suusatajat, siis võin kinnitada, et ikka veidi rohkem  näiteks tänavusele
Tartu Maratonile registreerisin ma klubidele mõeldud 20% soodustusega 24 suusatajat. ja mitmed on seda
erinevatel põhjustel teinud veel ise teisi kanaleid kaudu.
Kriitikal on ka tõetera sees. Tänavune talv on olnud nii lumerohke, et me ei ole suutnud meie võimaluste(nii
tehnika kui inimjõu poolest) juures suusarada igapäevaselt hooldada. Kahjuks langes ka üks senine suusaraja
hooldaja kipsis käe tõttu raja hooldamise aktiivsest tööst välja. Nüüd on leitud uued noored klubi liikmed , kes
suudavad seda tööd jätkata.
Tuleb tunnistada, et suusaklubi ei ole suutnud valla rahvast operatiivselt informeerida Kose suusaraja olukorrast
nagu seda on paljude teiste suusaradade kohta internetis tehtud. Tore oleks kui leiduks keegi , kes suudaks
selle ülesande oma kanda võtta.
Klubil on suusaraja hooldamiseks Buran ja klassikalise suusajälje lõikaja , mis on muretsetud Kose valla, valla
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ettevõtjate ja Kohaliku omaalgatuse progtrammi projektidest saadud rahade eest. Kose vald on toetanud klubi
igal aastal rahaliselt raja hooldustööde tegemiseks.Kõik raja hooldustööd on klubi liikmed teinud tasuta oma
heast tahtest ja ajast. Jaanuari viimasel nädalal peaksime kätte saama ka Kose valla rahalisel toel soetatava
Tartu meistrmeeste tehtud uue suusaraja tasandaja-tallaja, mis muudab rajahoolduse palju lihtsamaks.
Klubi on juba mitu aastat otsinud võimalusi senise suusa- ja terviseraja rekonstrueerimiseks. Alates 2009.a.
on klubi LIEDER programmi Ida  Harju Koostöökoja aktiivne liige. Suusaklubi kirjutas projekti ja esimeses
taotlusvoorus on meile sealt eraldatud 156400 EEK Kose suusa- ja terviseraja ning lauluväljaku rekonstrueerimise
detailplaneeringu koostamiseks ja keskonnamõjude hindamiseks.See töö peaks valmima kevadel. Järgmises
taotlusvoorus loodame saada juba rahad tegelikeks suusa- ja terviseraja rekonstrueerimistöödeks ja laululava
projekteerimiseks. Plaanitud on teha senine suusarada laiemaks; teha liigniisketes kohtades kuivendustööd;
pikendada senist suusadada ca 800 meetrit koos kahe silla ehitamisega; ehitada lisaks täiendavat valgustust,
nii et valgustatud rada tuleks kokku ca 2 km; rajada Aasumäe nõlvale laste kelgutamisnõlv ja Aasumäe alla
luhale liuväli; ehitada laululava ilmakaarte osas soodsamase kohta, kuhu tuleksid teenindusruumid nii suusaja terviseraja kasutajate kui ka taidlejate tarbeks. Projektis vajaliku omaosaluse kindlustab Kose vald.
Ootame kõiki huvilisi, aga esmajoones foorumis aktiivselt esinejaid osalema Kose Suusa- ja Tervisespordi klubi
töös  kontakt arvo.rodi@mail.ee , tel. 51 10551
Rajavalgustus väikesel ringil on igal õhtul kuni kell 21.00
24. veebruaril ootame suusahuvilisi väga paljudes vanuseklassides osalema järjekordsetel Kose meistrivõistlustel.
Võistluste juhend on valla kodulehel.
Arvo Rodi

RIIGIKOGU VALIMISED
HÄÄLETAMISVIISID 2011 RIIGIKOGU VALIMISTEL
Riigikogu valimised toimuvad 6. märtsil 2011.
Elektrooniline hääletamine
Ajavahemikus 24. veebruar kell 9.00 kuni 2. märts 20.00 ööpäevaringselt. Selleks, et kõik õigel ajal ladusalt
sujuks, saab aadressil www.valimised.ee alates 8. veebruarist kuni 10. veebruarini 2011 e-hääletamist proovida.
Proovihääletamine võimaldab kontrollida, kas valija arvuti on õigesti seadistatud, kas ID-kaardi sertifikaadid
kehtivad ning kas PIN-koodid on olemas.
Valimisjaoskonnas hääletamine
Eelhääletamine elukohajärgselt - ajavahemikul 28. veebruar kuni 2. märts iga päev kell 12.00-20.00. Avatud
on kõik valimisjaoskonnad.
Eelhääletamisel väljaspool elukohta - ajavahemikul 28. veebruar kuni 2. märts iga päev kell 12.00-20.00.
Toimub ka hääletamine valija asukohas.
Valimispäeval 6. märtsil kell 9.00-20.00 on avatud kõik valimisjaoskonnad, toimub ka kodus hääletamine.
Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht valimispäeval:
Hariduse tn 1, Kose alevik (Kose vallamaja II korrus)
Hääletamise aeg valimispäeval:
9.00-20.00
Piirid:
Kose alevik, Ahisilla küla, Liiva küla
Eelhääletamise info:
Hariduse tn 1, Kose alevik (Kose vallamaja II korrus)
Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00
 Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
 Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise koht valimispäeval:
Hääletamise aeg valimispäeval:
Piirid:
Eelhääletamise info:
Eelhääletamise aeg:

Tiigi tn 1, Kose-Uuemõisa alevik (Kose-Uuemõisa Raamatukogu, I korrus)
9.00-20.00
Kose-Uuemõisa alevik, Krei küla, Karla küla, Kolu küla, Kuivajõe küla,
Tade küla
Tiigi tn 1, Kose-Uuemõisa alevik (Kose-Uuemõisa Raamatukogu, I korrus)
12.00-20.00
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Valimisjaoskond nr 3
Hääletamise koht valimispäeval:
Hääletamise aeg valimispäeval:
Piirid:
Eelhääletamise info:
Eelhääletamise aeg:12.00-20.00
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Ravila alevik (Ravila Lasteaed - saal)
9.00-20.00
Ravila alevik, Nõmbra küla, Palvere küla, Raveliku küla, Sõmeru küla,
Vardja küla, Viskla küla, Vilama küla Võlle küla
Ravila alevik (Ravila Lasteaed - saal)

Valimisjaoskond nr 4
Hääletamise koht valimispäeval:
Hääletamise aeg valimispäeval:
Piirid:

Oru küla (Oru Külakeskus)
9.00-20.00
Oru küla, Kanavere küla, Kata küla, Nõrava küla, Saula küla, Tammiku
küla, Tuhala küla
Eelhääletamise info:
Oru küla (Oru Külakeskus)
Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on
näiteks: isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass , diplomaatiline pass , meremehe teenistusraamat ,
kaitseteenistuse tunnistus , juhiluba, pensionitunnistus
Komisjoni liikmele tuleb esitada isikut tõendav dokument. Valija annab valijate nimekirja hääletamissedeli
saamise kohta allkirja. Hääletamissedel tuleb täita hääletamiskabiinis. Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb see
kokku murda ja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele, kes paneb sedeli välisküljele pitsati jäljendi. Seejärel lasete
sedeli ise hääletamiskasti. Kui Te hääletamissedeli rikute, on Teil õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel.
Rikutud sedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile. Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta!
Kätlin Iljin
vallasekretär

ASTRID OJASOON Kandidaat nr 386
Kandideerin 6. märtsil toimuval Riigikogu valimisel Harju-Rapla piirkonnas Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna nimekirjas. Soovin panustada sotsiaalsema riigi arengusse, kus inimene on kõige
tähtsam!
Praktikuna tunnen hästi sotsiaalvaldkonda. Olgu tegemist sotsiaalhoolekande, tervishoiu,
lastekaitse, hariduse või noorsootöö küsimustega. Kose Vallavolikogu esimehena ja MTÜ
Restart juhatuse liikmena, Restart Koolituse juhatajana ning võlanõustajana olen hästi kursis
inimeste igapäevaelu küsimustega.
Maakohtus ametnikuna, Justiitsministeeriumis nõunikuna, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonis
tegevjuhina, Kose vallas sotsiaalnõunikuna. Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudis olen mittekoosseisuline lektor.
Riigi arengu alustalaks oli, on ja jääb majandus. Kuid majandus üksinda ei toimi, kui seda ei toeta tasakaalustatult
teised valdkonnad: teadus, haridus, tervishoid, kultuur, sotsiaalkindlustus, kodanikuühendused, integratsioon,
sise-ja välispoliitika. 20 aastat iseseisvust on piisav aeg arusaamiseks, et eduka majanduse aluseks on motiveeritud,
terved ja kindlustundega inimesed.
Minule teeb muret, et täna kulutab riik ( meie kõigi raha) üsna suuri summasid tagajärgedega tegelemiseks 
eriti tervishoius (narkomaanide, alkohoolikute ja teiste sõltlaste tervise turgutamiseks). Puudub tõsiseltvõetav
komplektne ravi, mis aitaks sõltuvusest vabaneda. Sellest isegi ei räägita, sest see on liiga kallis! Riigi vaikival
heakskiidul on loodud tingimused, mis on toonud kaasa sadade perede maksejõuetuse laenude/liisingute kohustuste
täitmiseks. Järjest tuleb juurde peresid, kes jäävad seetõttu ilma oma kodust. Oleme vaene riik, kui võtta aluseks
aastaid püsinud 300 kroonine lastetoetus, abita jäetud üksikvanemad ja puudega lapse pered, allapoole toimetulekut
makstav toimetulekutoetus jms., kuid piisavalt rikkad, et toetada välismaisel kapitalil põhinevaid suurettevõtteid,
koolitada meist rikkamate riikide tarbeks arste ja teisi spetsialiste!
Osa tagajärgedega tegelemiseks kuluvast rahast tuleb suunata kõikide valdkondade ennetustegevusse. Ennetustegevus
ei saa olla pelgalt plakatid, kleebised ja hüüdlaused, vaid reaalsed meetmed. Ennetustegevus tuleb suunata
elanikkonna teadlikkuse suurendamiseks kõikides valdkondades.
Teie usaldusele ja toetusele lootma jäädes, Astrid Ojasoon
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Kandidaat nr. 522
Olen sündinud 1959 aastal Harjumaal, Kosel.
Lõpetasin Kose Keskkooli ja asusin õppima EPAsse, mille lõpetasin 1982. Tööle asusin Ravila
Sovhoosi insenerina. Kose Valla volikogusse
valitud kuuel korral. Kose vallavanem aastast
2000. Hetkel Harjumaa Omavalitsuste Liidu
esimees ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu
aseesimees. Abielus, kolme lapse isa.
Reformierakonna programm lähtub üldisest ja igaühe vabadusest ning püüdleb arengule, stabiilsusele ja heaolule.
Ainult tugev majandus loob lisaväärtuse, mida on võimalik kasutada ühistes huvides ning võimaldab aidata neid,
kel on väiksemad võimalused.
Hea haridus algab heast alus- ja põhiharidusest, mille aluseks on vanemate põhiseaduslik kohustus hoolitseda
ja vastutada oma lapse arengu eest. Leian, et esimesel võimalusel peab jätkuma riiklik programm Igale lapsele
lasteaiakoht!" - iga lasteaiaealine laps peab saama oma koduomavalitsuses käia soojas, valges ja lapse arengut
toetavat mängu- ja õpikeskkonda pakkuvas lasteaias. Alus- ja põhihariduses peab keskenduma õppimisoskuse,
iseseisva mõtlemise, loovuse ja õpijulguse kujundamisele. Gümnaasiumites rakendada võimalikult palju kvaliteetse,
kuid erinevate rõhuasetustega õppekavasid. Eelarve võimaluste tekkel kehtestame lapse kohta kuni 130 euro
suuruse aastase huviringiraha, mida saab muuhulgas kasutada noortespordi finantseerimiseks, luues sellega
lapsevanemale valikuvabaduse oma lapse sportliku arengu kavandamiseks. Noortetreenerite paremaks tasustamiseks
tuleb võtta kasutusele 50/50 süsteemi, mille puhul toetab riik poole summa ulatuses noortespordi III, IV ja V
kutsekvalifikatsiooniga treenerite tasustamist.
Kohalik omavalitsus ei ole riigi käepikendus, vaid vabade kodanike iseseisev kohalik valitsus. Kohaliku halduse
kaasajastamine peab toimuma järk-järgult, paindlikke lahendusi võimaldades ning kogukondlikke võrgustikke
ja identiteete lõhkumata - nihutada tuleb ülesandeid ja raha, mitte piire. Eelkõige vajab riigi ja omavalitsuste
partnerlus korrastamist. Omavalitsused vajavad suuremat iseotsustamisõigust ja finantsautonoomiat. Toetan,
vaatamata rahaliste vahendite piiratusele, jätkuvalt külaliikumise arendamist ning külavanemate institutsiooni
tugevdamist vallavolikogu ja vallavalitsuse koostööpartnerina. Väga vajalik on omavalitsuste, kodukandi-ja
külaliikumise ning kohaliku omaalgatuse (Leader) programmi osaliste, mittetulundusühingute, koguduste ja
ettevõtjate koostöö. Nii nagu iga valija soovin ka mina, et Eesti oleks tugeva kogukondliku võrgustiku ja
identiteediga, loogiliselt, lihtsalt ja mõistuspäraselt korraldatud ning tõhusalt toimiv demokraatlik riik. Selle
eesmärgi saavutamiseks tule kindlasti valima.
E- hääletus 24.02  02.03.2011, Eelhääletus 28.02.- 02.03.2011, Valimispäev 06.03.2011

Sünnid:
Adrian Noreika
Holger Vilbiks
Tristan Õun
Greetel Käärson
Kristal Mürk
Meribel Suvi
Kristo Kruus
Nelly Adissov
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MÕTISKLUS
Kui sa usud sellesse, et suudad midagi teha ning sinu süda ja meel on õiges kohas ning sa ei tee seda
kasu saamiseks või ahnusest või tunnustuse pärast, siis hakkab kõik toimima  asjad hakkavad tõepoolest
toimima ja sina õpid sellest. See õppetund on imeline.
onaida JoAnne Shenandoah
Läheneva sõbrapäeva eel tuli mul tahtmine teiega oma mõtteid ja emotsioone jagada.
Jaanuarikuu Kose Teatajas ilmus Kose Vallavolikogu esimehe A. Ojasoon´i artikkel Märkamise, hoolivuse
ja koostöö jõud, kus ta märkis ära, et meie ümber elab inimesi, kellel antud hetkel ei lähe kõige paremini, ja
et iga inimene on väärtus ning on vajalik märgata väiksematki abivajadust. See peaks olema iseenesestki
mõistetav. Või igale inimesele ei ole? Kas meie inimeste hulgas kehtib tõesti indiaani hankpapa lakota pealiku
Istuva Sõnni ütlus, et valge mees mõistab küll kõiksuguseid asju teha, aga ta ei mõista neid jagada?
Õnneks ümbritsevad mind teistest hoolivad inimesed. Oma juurte kaudu olen tugevalt seotud Viskla külaga.
Ja olen selle üle tohutult õnnelik, sest meie küla elanikud on kõik lahtiste silmade ja käte ning avatud südamega.
Siiani pole ma külas kohanud ühtegi elanikku, kes ei pakuks oma abikätt hädasolijale. Kui mõni meie seast on
haigestunud, leidub põetajaid ning toeks olijaid. Majapidamises, kus puudub meesterahvas, saavad külameeste
ühisel jõul tehtud meestetööd. Kellel napib rahalisi vahendeid, see saab naabrite abil kõhu täis ja vajalikud
riided selga. Vajadusel leitakse omade seast lapsehoidja või siis autojuht poodi, pensioni järgi, arsti juurde või
pidusse sõitmiseks. Koos peetakse sünnipäevi, jagatakse rõõme ja muresid ning peetakse pidusid. Igal ajal on
tunda sõbra tugevat õlga, toetavat sõna ja hella kätt.
Nüüdseks on Viskla küla elanike toetav käsi jõudnud Kose vallast kaugemalegi. Tartumaal Rannu vallas Kurekülas
elab 8-lapseline perekond Siniorg, kelle majas asuv köök tänu Kanal 11 saate Kodutunne toel heategevuslikus
korras renoveeriti ja sisustati. OÜ Knolle Köökide kaasabil seisab perekond Sinioru uues köögis uus köögimööbel
ja-tehnika. ( Firma OÜ Knolle Köögid omanik Erkki Karjamaa on omakorda Viskla küla elanik.) Ja et köögikapid
uues kodus üles seades tühjaks ei jääks, korraldasime külas korjanduse, samuti olid abiks ka Ravila noortekeskuse
noored. Abivajajate tarbeks annetati kuivaineid, hoidiseid, lauanõusid, kööginõusid, riideid jms. Uue ahjuga
saabus perekond Sinioru koju Viskla küla tubli perenaise poolt küpsetatud plaadikook, mida oli hea hilisõhtul,
kui kõik remonditööd lõpetatud olid, koos ühise uue laua taga uutel toolidel istudes süüa.

Foto: R Aguraiuja
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Mida rohkem sa annad, seda rohkem häid asju sinu juurde tuleb.: ütlevad vareseindiaanlased. See on
õige. Viskla külal on palju häid sõpru ja Viskla Külaarendamise Seltsiga on liitunud hulk imelisi inimesi. Üks
neist on Kadri Tulp koos oma vahvate lastega ja vapra ning tööka emaga. Kadri on hämmastav naine, kes on
saatuse tahtel kasvatanud oma nelja last üksinda. Juhtub, et pere tarbeks napib raha, kuid südamesoojust mitte
kunagi. Tema abikäsi on ulatunud Viskla külani. Olen veendunud, et hea tasutakse heaga. Peale seda, kui Viskla
küla oli aidanud Kurekülas elavat suurt peret naeratas loosiõnn Kadri perele. Nende kirjutatud kiri, mis oli üks
üle tuhande saabunud kirja seast, osutus väljavalituks saate Kodutunne tegijate poolt ja peagi olid ehitajadsisustajad tema ning tema armsa ema kodus. Üks väike headusering sai täis.
Vägi tuleb südamest
Sinu pea võib sinu juurest plehku panna, aga sinu süda on alati sinuga.
/mustjalgindiaanlaste Kräsukarvaline Karu/
Küll need indiaanlased olid tähelepanelikud ja targad. Nii palju kuldseid sõnu pole mu silme ette ammu jäänud.
Soovitan Sullegi, hea lugeja, heita pilk kirjastus Ilo poolt 2004 aastal välja antud raamatusse Hinge vikerkaar.
Valimik indiaani tarkusesõnu. Soovin, et Sind ümbritseksid suure südamega inimesed. Minul on see õnn 
mind ümbritsevad inimesed on just sellised. Aitäh teile, armsad sõbrad Viskla külast ja mujaltki! Teie
südamesoojuseta oleks elu hulga külmem ja kõledam.
Lõpetuseks veel mõned tarkuseterad indiaanlastelt.
Meid tuntakse alati jälgedest, mille me endast maha jätame. /dakoota/
Teod kõnelevad sõnadest valjemini. /assiniboini/
Iga kord kui ärkad, küsi endalt: millise heateo ma täna teen? Pea meeles, et kui päike loojub, viib ta
endaga osakese sinu elust. /indiaani tarkusesõna/
Südamlikku sõbrapäeva heade sõprade seltsis!
Ruth Aguraiuja
Viskla Külaarendamise Seltsi juhatuse liige

VISKLA UUSAASTA ÜRITUS
Ja jälle toimus Visklas üritus. Mitte sellepärast, et on vaja linnuke kirja saada,
vaid lihtsalt, meile meeldivad peod. Kahjuks jälle võõra katuse all. Kuigi Ravila
Noorte- ja Vabaajakeskus on suurepärane koht nii noortele kui vähem noortele.
Kevadel ehk õnnestub ka külaseltsi maja ehitusega algust teha.
Suurepärane pidu oli nagu Viskla külas ikka, reeglite ja väljakujunenud
traditsioonidega. Tänukirju jagus ilmselt igasse peresse, sest oma panuse annavad
paljud.
Puulusikaid (iga meie külas sündinud lapsele) anti sel aastal lausa kolm, Viskla
küla kohta kena juurdekasv. Sama palju anti ka ingleid neile külaelanikele, kes
oma tegudega midagi ilusat ja head korda saatnud. Kaunid teod 2010 inglis
said endale Suurekivi Maire, Kõrtsu Ants ja Peeba Kristel. Nii palju siis
traditsioonidest.
Reegleid - ära kakle, lõhu, märatse , täitsid kõik 84 pidulist.
Ning nüüd ainet mõtiskluseks. Kuidas on võimalik väikese raha eest süüa ja juua lausa nõrkemiseni? Seda me
kõik ka tegime, vähemalt alguses.
Siis aga alustas bänd, mis koosnes ühest mehest, Raul Õitspuust, kes on tõenäoliselt sama hull kui terve Viskla
külaselts. 5 tundi ilma söömata ja joomata mängida vääriks tõenäoliselt Guinessi rekordite raamatusse kandmist.
Igal Viskla küla üritusel on alati ka üllatus varuks. Seekord oli selleks pärliks Katrin Karismaa - Krumm. Suur
tänu talle toreda esinemise eest.
Suured tänud ka kõigile, kes aitasid pidu korraldada ning tänud inimestele, kes nautisid seda kõike.
Vähemalt kolmandik pidulistest pole küll külaseltsi liikmed, aga nad armastavad meie tegemisi - toimetamisi
ja toetavad meid nii heas kui halvas.
Uute pidustusteni!
Suurekivi Mann
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Politsei- ja Piirivalveamet ühendab endas politsei-, piirivalve ning kodakondsuse- ja
migratsiooni valdkondi, tagamaks turvalist elukeskkonda Eestis. Tegemist on väga
suure avaliku sektori organisatsiooniga Siseministeeriumi haldusalas, mille piirkondlikuks
struktuuriüksuseks on prefektuur.
Kui turvalisus on Sinu jaoks oluline, oled oodatud kandideerima vabale ametikohale
Põhja Prefektuuri Rae-Anija konstaablijaoskonnas.

Otsime oma meeskonda
PIIRKONNAPOLITSEINIKKU,
kelle tööülesanneteks on

 turvalisuse tagamine Kose vallas;
 ennetustöö korraldamine;
 järelevalve teostamine relvaomanike ja relvaobjektide üle;
 korra tagamine avalikel üritustel;
 liiklusjärelevalve teostamine;
 elanike avalduste lahendamine.
Nõudmised kandidaadile
 politseiline kutseharidus või muu kõrgharidus;
 eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel;
 hea arvutiprogrammide kasutamise oskus (Excel, Word, Microsoft Office, Power
Point, Outlook Express, Internet);
 hea üldfüüsiline ettevalmistus;
 B-kategooria juhilubade olemasolu.
Omalt poolt pakume
 huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 õppimis- ja arenguvõimalusi;
 vajadusel elamispinda Kose vallas.
Lisainfo
Piirkonnapolitseiniku tööpiirkonnaks on Kose vald Harjumaal.
Lisainfo ametikoha sisuliste küsimuste kohta - Rein Mill tel. 612 4650, rein.mill@politsei.ee.
Kandideerimist puudutavate küsimuste kohta - Triin Bernhardt, 612 3447,
triin.bernhardt@politsei.ee.
Palume saata CV ja sooviavaldus koos palgasooviga hiljemalt 20.02.2011. a. e-posti
aadressile triin.bernhardt@politsei.ee või paberkandjal aadressile: Märgusõna Konkurss,
Põhja Prefektuur, Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.
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KOSE-UUEMÕISA KÜLAKESKUS

.... on nüüd lahti olnud neli kuud ning noortele on hakanud siin väga meeldima.
Nelja kuuga on toimunud mitu meisterdustuba ja üritust. Meisterdustubades oleme valmistanud isadepäeva
kaarte, jõulukaunistusi, jõulukaarte ja küünlaid.
Novembris toimus noortele Noorteühing Eesti 4H tutvustus.
Jaanuari alguses käisime ühiselt Kolmekuningapäeva tähistamisel Kose-Uuemõisa laululaval, et üheskoos
jõulud ära saata ja kuuski põletada. Külakeskusest võtsime enda kuuse ka kaasa, mis lõkkes suure leegiga
põles. Samuti toimus enne koolivaheaja lõppu külakeskuses lauatennise- ja õhuhokiturniir. Sellel aastal on
plaanis minna veebruaris ühiselt Kose, Ravila ja Palvere noortega Valgehobusemäele, mitmeid meisterdamistube
tähtpäevadel, suvel töölaager.
Muidugi peale nende nimetatud tegevuste on plaane veelgi, kuid nagu juba vanarahvas on ütelnud Ära
hõiska enne õhtut, siis minagi ei tahaks veel kõikidest plaanidest rääkida.
Triinu Randoja

NAISKODUKAITSE KOSE JAOSKONNA NAISED AJALOOLOENGUL!
Elus mängivad suurt rolli juhused, eriti hea, kui kaks sarnaste huvidega osapoolt saavad juhuslikult kokku ja
tulemuseks on igati meeldiv üritus. Nii sai teoks ka Naiskodukaitse Kose jaoskonna ajalooloeng, mille viis läbi
ajaloolane hr. Mart Laar. Et nii head koolitust mitte üksinda nautida, saatsime kutsed ka meie kohalikele
koostööpartneritele. Tulemuseks oligi, et 22. jaanuari pärastlõunal kuulasid ajalooloengut Kose Gümnaasiumi
saalis Naiskodukaitse Kose jaoskonna liikmed, MTÜ Valitsuse Varjendid liikmed ning Kose Gümnaasiumi
pere.
Hr. Mart Laar keskendus loengus ajaloolistele sündmustele Kose vallas (Jüriöö ülestõus Kanaveres, talupoegade
sõda Kose-Uuemõisas, Erna tegevus, Kose lahing 22. september 1944 aastal). Ta oskas ajaloo sündmused
kuulajatele edasi anda talle omases entusiasmis pikituna muheda huumoriga.
Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi ühisprojektina on käesoleval aastal plaanis koguda mälestusi
Naiskodukaitsjate ja Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmete tegevusest enne II maailmasõda.
Liivi Siht
NKK Harju ringkond
Kose jaoskonna esinaine

EAKATE TEGEMISED- TOIMETUSED KOSE-UUEMÕISAS
Kui oled jõudnud pensioniikka, peaks olema aega külluses ja raha napilt. Aga tegelikult on vastupidi kiire, kiire
ja võlglasi on eakate inimeste hulgas väga vähe. Jätkub meil ka lastelastele taskuraha andmiseks.
Nii ka Kose-Uuemõisas. Meid on 26 tegusat naist pluss üks meeshing, kes käime korrapäraselt koos. Nüüd,
kus meil ilus uus külakeskus, kasutame neid ruume, et teha olemine mõnusaks.
Kord kuus istume koos,vestleme, kuulame üksteise rõõme-muresid. Tähistame sünnipäevi, mis pole küll eriti
rõõmus,et jälle aasta juures, aga hea meel sellest et elame.
Väga tegusad naised teevad käsitööd,õpetavad, õpivad. Nende tööd on ka näitustel osalenud.
Selles eas inimesed peavad lugu tervisest. Kord nädalas käiakse võimlemas, tänu õpetaja Leida Tiisile - õnnitleme
teda sünnipäeva puhul.
Iga aasta korraldame ekskuriooni, eelmisel suvel käisime Soomes. Sellel aastal plaanime 2-epäevase reisi
naaberriiki - lätlastele külla. Tuletame meelde nooruses käidud radu.
Ka oma naaberklubidega on tahtmine kohtuda.
Varsti on vastlapäev, tore tunne on kui 3 põlvkonda saab liumäel kokku.
Soovin meie tegusatele-nooruslikele eakatele tugevat tervist ,vastupidavust argipäevases elus.
Igas hetkes peitub midagi head ja ilusat, oska märgata ja särada.
Pensionärideklubi Sügisrõõm esinaine Valve Lepp
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SPORT, SPORT, SPORT
KOSE MEISTIVÕISTLUSED 2011
Lauatennis 08.01.2011 Kose Spordimaja
mehed
I
II
III
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Harry Pajula
Ermo Veelain
Hillar Ibrus
Marek Mesila
Kardo Proos
Kaspar Mesila
Joe Tamme
Rein Soon
Ragnar Rebane
Ants Aavik

noormehed
I
II
III
4.

Ermo Jõgi
Andreas Söönurm
Allar Oll
Ergo Oll

neiud
I Kristel Talv
II Karmen Mesila
III Mai Nielsen

meesveteranid
I Rein Soon
II Ants Aavik

Male 09.01.2011 Kose Päevakeskus
mehed
I
II
III
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jaan Urgas
Alfred Indrikson
Kalle Hein
Tiina Põlendik
Lauri Nokkur
Evald Vahtramäe
Uku Kruusamägi
Allar Oll
Ivo Kruusamägi

noormehed
I

Allar Oll

naised
I

Tiina Põlendik

Kabe 09.01.2011 Kose Päevakeskus
mehed
I
Valdek Robas
II
Enno Aljas
III Evald Vahtramäe
4. Heino Filatov
5.-6. Lauri Nokkur
5.-6. Tiina Põlendik
7. Kalle Hein
8. Ivo Kruusamägi
9. Uku Kruusamägi

noormehed
I
II
III
4.
5.

Sten Andra
Allar Oll
Ergo Oll
Kiur Kalme
Robin Raide

naised
I

Tiina Põlendik

naised
I Veronika Raide
II Triin Kukk
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KOSE VALLA MEISTRIVÕISTLUSED 2011 SUUSATAMISES
I EESMÄRK
Pakkuda Kose valla elanikele võistlemisvõimalust ja selgitada välja Kose valla 2011 aasta parimad suusatamises.
II AEG JA KOHT
24.veebruaril 2011.a.KOSEL(Aasumäel)
algusega:
kell 15.30
kell 16.00
III OSAVÕTJAD

lapsed 1999 ja hiljem sünd:
põhistardid

Võistlusest lubatakse osa võtta kõigil Kose valla elanikel ja Kose spordi(huviala)klubide liikmetel.
mehed

1972 - 1992 sünd.

noormehed

1993 - 1994 sünd.

naised

1977 - 1992 sünd.

neiud

1993 - 1994 sünd.

meesseeniorid I

1971 - 1962 sünd.

poisid

1995 - 1996 sünd.

meesseeniorid II

1961 ja varem sünd.

tüdrukud

1995 - 1996 sünd.

naisseeniorid I

1976 - 1967 sünd.

poisid

1997 - 1999 sünd.

naisseeniorid II

1966 ja varem sünd.

tüdrukud

1997 - 1999 sünd.

lapsed 2000 ja hiljem sünd.
Distantsi pikkused 1 - 3 ringi (1ring 2,2km)
Kõige noorematele 3 ringi lauluväljakul
IV REGISTREERIMINE
Võistlejate registreerimine toimub:
Võistluspaigas kell : 15.00-15.45 ,noorimatele 15.00 - 15.15
V KORRALDUS,LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
Võistlused korraldab Kose vald ja viib läbi Kose Suusa- ja Tervisespordi klubi.
VI AUTASUSTAMINE
Iga vanuserühma kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga
VII ÜLDISELT
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste organisaatoritega
kohapeal. Täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab telefonil 53936342 Valdur Kalme
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VEEBRUAR 2011 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
4.02

13.00

Käsitöötuba - siidimaal

5. 02
11.02

14.00
14.00

Küünlapäeva kontsert "Neiud ja naised"
Kose ja Kose-Uuemõisa eakate sõbrapäeva kohtumine

17.02
18.02

13.00
13.00

Kose Gümnaasiumi lauluvõistlus
Käsitöötuba  kudumise nipid

18.02
24.02

17.00

Oru laululaps
Eesti iseseisvuspäev
Pärja panek
Jumalateenistus
Kontsertaktus, vallavanema vastuvõtt
Eesti Vabariigi aastapäev. Külas Cätlin Jaago ja Piret Päär
kontserdiga "Sõnade ja sõrmedega". Esinevad Oru
isetegevuslased.Tantsuks rahvamuusika. Sissepääs tasuta.

25.02

10.00
11.00
13.00
19.00

Kose-Uuemõisa
raamatukogumaja
Kose Gümnaasium
Kose-Uuemõisa
Külakeskus
Kose Gümnaasium
Kose-Uuemõisa
raamatukogumaja
Oru Külakeskus
Kose kalmistu
Kose kirik
Kose Gümnaasium
Oru Külakeskus

NÄITUSED
02.2011
18. 02-18.03

Näitus XV Tallinna GraafikatriennaaliFor Love not Money
tööd+Grand Prix võitja kunstniku töö
Oru lasteaed Mesimumm laste kunstitööde näitus

Kose Raamatukogu
Oru Raamatukogu

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
4.02

17.30

Eakate võimlemine

6.02
8.02
13. 02
13. 02
15.02
16.02
17.02
22.02
24. 02
26. 02
28.02

12.00
17.30
16.30
10.15
17.30
19.00
13.00
17.30
15.00
11.40
15.00

Kose MV korvpallis
Eakate võimlemine
Kose MV korvpallis
EKV Kose Talvine kestvuskross
Eakate võimlemine
Ülevallaline mälumänguturniir MÄLUVESKI V voor
Maakondlik õpilaste spordimälumängBumerang
Eakate võimlemine
Kose MV suusatamises
EMV/EKV talikrossis
Ujumise vigurvõistlused

Kose Lions Klubi tänab kõiki valla kodanikke ja ettevõtteid, kes leidsid
võimaluse toetada aasta lõpus meie valla puuetega lapsi:
Arvo Rodi, Busland, Corle, Ecoterm, Eelet Invest, Greentec Houses,
Halver Mööbel, Hundivilla, Klaasimeister, Kose Ehitus, Kose-Risti Autohooldus,
Kuivajõe Farmer, K.U. Mell, Onry, Oru Agro, Priit Koppeli Loomakliinik,
Siivik, Trivoli, U-M Soojus.
Samuti täname kõiki inimesi, kes külastasid Lions-telki ja tegid annetusi.
Kõigi teie abiga saab teoks puuetega laste traditsiooniline suvelaager.

Kose-Uuemõisa
Külakeskus
Kose Gümnaasium
Kose-Uuemõisa kk
Kose Gümnaasium
Kose-Risti krossirada
Kose-Uuemõisa Kk
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Kose-Uuemõisa Kk
Aasumägi
Kose-Risti krossirada
Kose ujula

LC KOSE
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RAVILA RAAMATUKOGUL UUED LAHTIOLEKUAJAD
Ravila raamatukogu on avatud

Esmaspäeval 13.30-18.30
Teisipäeval 8.30-17.30
Kolmapäeval suletud
Neljapäeval 8.30-17.30
Reedel 8.30-16.30
Laupäeval ja pühapäeval on puhkepäevad
Oma lugemissoovidest palun andke teada raamatukoguhoidjale. Kohapeal puuduvad raamatud
tuuakse hiljemalt nädala jooksul Kose-Uuemõisa Raamatukogust.
Kõigist tekkinud probleemidest palun teavitada tel. 6751279 ; 53327104 või meiliaadressil
sirje@kose.ee
Sirje Bärg, raamatukogu juhataja

HEATEGEVUSLIK KASUTATUD LASTETARVETE LAAT
15.jaanuaril toimus Kose Spordimajas heategevuslik kasutatud lastetarvete laat. Laada mõte
tuli Kose mängutoas kooskäiva beebiklubi vanematelt, kel kodus hulgaliselt kasutatud
lastekaupa nii lasteriiete, kui ka lastetarvete näol. Laadal müüdi laste söögitoole, mänguasju,
suuski, lapsevankereid, jalanõusid, riideid, ehteid jpm., ning ka emadele- isadele üht-teist.
Kõik laadal osalejad jäid rahule, kuigi oleks oodanud rohkemaarvulist ostjaskonda, kuid, kuna
laat toimus esmakordselt, siis loodetavalt saab järgnevatel kordadel ka selle vea parandatud.
Kevadel on mõte korraldada uus laat, kus pakutakse kaupa igale vanusele ja suurusele.
Laadal teenitud tulu, 64 EUR, annetati vallale, kes toimetab selle raha abivajajatele.
Koidu Moor

TÄNUAVALDUS
Jõulutuled Kose-Uuemõisas on omapärased ja huvitavad,  Jõulupeole oli nii põnev tulla,
põles omapärane kaunistus  niisuguseid repliike oli kuulda jõulude aegu ja veel aastavahetuselgi
Kose-Uuemõisas. Tõepoolest, pärast arutelusid kuhu ja milline kuusk paigutada, leidsime, et
põnev oleks ära kasutada olemasolev nõukaaegne monstrum keset asulat. Mõeldud tehtud!
Muidugi, nii lihtsalt need asjad ei käi, takistuseks ikka RAHA.
Õnneks on endiselt nii, et hädas leidub häid sõpru ja toetajaid.
Kose-Uuemõisa Arendamise Selts tänab idee autorit MERLE PUSSAKUT , teostajat KAIDO
KORNAKIT, tublisid töömehi ning Kose Vallavalitsust
Tänu neile põlesid Kose-Uuemõisas energiasäästlikud tuled endise raadiomasti küljes, põlesid
ja paistsid kaugele.
Kose-Uuemõisa Arendamise Selts
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KIRIKUTEATED
Leerikool Kose kirikus algab 20. veebruaril. Kogunemise pastoraadis (Jõe 4) kl 12.15.
Leerikool annab alusteadmised kristluse ja kiriku kohta.
Leeriõnnistamine on 12. juunil.
Info ja registreerimine kose@eelk.ee või tel. 6036372.

Radix Hoolduse OÜ
pakub TÖÖD
prügiauto juhi- abile.

OÜ Kuivajõe Farmer
võtab tööle
lüpsja-noorkarjatalitaja
ja karjaku.

Kose Päevakeskuses

Info telef. 5035542

müük.

15. veebruaril kell
15.00 Inkotuba
hügieenivahendite

Töö iseloom: Autojuhi
abistamine
prügikonteinerite
tühjendamisel.

Talveks

Nõudmised
kandidaadile:
Füüsiliselt vastupidav
ja kohusetundlik.

SILMADE KONTROLL
JA
PRILLIDE MÜÜK

Kasuks tulevad
autojuhiload -

17. veebruar 2011. a.

C-kategooria.

KELLA 10.00-st
KOSE SPORDIMAJAS

Info tel.5093898
Pikk tn.8a, Kose alevik

INFO ja etteregistreerimine

e-mail info@radix.ee

telefonil: 5219014

KOSE AUTOKOOL OÜ
KUTSUB TEID
B kategooria autojuhi
koolitusele
ja lõppastme koolitusele !
Meie autokoolis on võimalus
teooiat õppida E-õpe vormis!
Gruppide teooria tunnid ja
konsultatsioonid toimuvad
Kose Gümnaasiumi õppeklassis
või teistes autokooli
õppeklassides.
Maksuamet tagastab 21% aasta
lõpus.
e-mail info@autokoolkose.eu,
www.autokoolkose.eu
Tel. 5042 096, 6307 299

Mis on elu? See on jaanimardika vilksatus öös. See on piisoni hingetõmme keset talve.
See on tilluke vari, mis libiseb üle rohu ja haihtub päikeseloojangusse.

Armas Luule, avaldame kaastunnet armsa
isa
kaotuse puhul.
Ravila lasteaia kollektiiv

20 KOSE TEATAJA

veebruar

Vaikselt lahkunud memmeke hea,
muredest, valudest enam ei tea...

Südamlik kaastunne Taimile, Lummele,
Liiale, Arvole ja Andresele peredega armsa
ema, ämma, vanaema ja vanavanaema
Helmi Salura
surma puhul.
Perekond Järve
Erich, Ene ja Vaike
Südamlik kaastunne Teile
kalli
Helga Koppel`i
kaotuse puhul

Avaldame kaastunnet
Lumme Laas` ile
ema
kaotuse puhul.
Päästeameti haldusbüroo
Kose Pääste komando

Oru Vanurite Kodu pere

Avaldame sügavat
kaastunnet
Eha Reisnerile kalli
õe
surma puhul.
Kose Gümnaasiumi
koolipere

Mälestame majaelanikku
Volli Pettai`d
Avaldame kaasunnet
lahkunu lähedastele.

Siiras kaastunne Luule
Priisalu`le armsa isa
Volli Pettai
surma puhul.

Ravila maja 7 K/Ü

Külli, Maimu, Viive

Mälestame
Heino Taimlat
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Siiras kaastunne Valentina
Ebauerile perekonnaga
isa, äia ja vanaisa
surma puhul.

Karla Külaarendamise
Selts

Töökaaslased Kose sööklast

Kallis Martin ema ja isaga.
Avaldame teile kaastunnet
Madise
kaotuse puhul

Siiras kaastunne
Unole poja
Madis
kaotuse puhul.

Kose Lasteaia Jänku rühm

Jane

Avaldame kaastunnet
Unole,Meelisele,Martinile
ja Annele,kalli
Madis Malk´i
kaotuse puhul
Arnold-Mihkel,Laivi,
Marge,Mirey ja Marianne

Südamlik kaastunne Taimi
Salurale armsa ema
Helmi Salura
surma puhul.
Majanaabrid Vahtra 13-st.

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Kallis Luule!
Südamlik kaastunne kalli
isa
surma puhul.
MTÜ Viskla
Külaarendamise Selts
Avaldame siirast
kaastunnet Luulele isa ja
Janarile vanaisa
Volli Pettai
surma puhul
Maie, Artur, Hille ja Kaarel
Avaldame siirast
kaastunnet kolleeg
Uno Malkile armsa poja
Madis Malk
kaotuse puhul.
AS Eesti Post
Siiras kaastunne
Uno Malkile poja
Madis Malk
kaotuse puhul.
Aime, Lembit, Vilama küla
elanikud ja koolikaaslased
Mälestame Rava küla
elanikku
Helmi Salura`t
Avaldame südamlikku
kaastunnet tütardele
Taimile ja Lummele.
Perekond Klaan

Toimetaja: S. Bärg, tel. 6 751 279. Toimetuse liikmed: K. Bakradze, E. Sepp
Kose Teatajasse minev info saada iga kuu 25. kuupäevaks meiliaadressile koseteataja@kose.ee või helista telefonil 6 751 279.
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