MAI
2008

KAUNIST

EMADEPÄEVA!

SÜNNIPÄEVAD
95
LEIDA KAASIK
85
ELLA NÕMMELA, MAIMU PEHKA
80
MEIDA LUTSOJA
75
MAIMU MATTEUS, ÕIE-AURELIE NEITOV, HEINO PÜVI, EVI SAVOLAINEN
70
EDA-MAI JÄRVELAID, LEIDA KOTKAS, MAIE METSIS, LEMBIT MÖLL
ALEKSANDER PILMAN, HILLAR SUURMETS, ARVI UIDAKÜLL
65
MAI ALLIPERE, MARET UUSMAA
60
PEETER PETERSON, ENN TALIOJA
SÜNNID
SOPHIE GALSTJAN, UKO ROONI, ROBIN JÄNES, LILLYANNA MARIE WHITE
JOOSEP LEONOV, JARMO VUGT, CARMEN LEE KUURMAA
Kose valla emadepäeva kontsert toimub laupäeval, 10.mail 2008 kell 17.00
Kose Gümnaasiumi saalis.
Kontsert lõppeb kohvilauaga.
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 24. APRILLIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret
Aavik, Sven Andresen, Jüri
Anissimov Andrus Jõffert, Alvar
Kasera., Merike Kummel, Timo
Nikitin, Arno Pavel, Margus Proos,
Kalle Pormann, Aarne Puistama, Ülo
Roosnurm, Uno Silberg, Eha Sepp,
Aksa Veinpalu.
Puudusid: Vello Kivistik ja Valdur
Oks.
Volikogus vastuvõetud otsused ja
määrused ning arutlusel olnud
teemad:
Otsusega nr 152 muudeti vallavolikogu 24.11.2005 otsuse nr 20
punkti 1.4 ja kinnitati vallavalitsuse
liikmeks sotsiaalnõunik Merike Pihla.
Otsusega nr 153 nimetati volikogu
esindajaks Kose Spordikooli hoolekogusse Timo Nikitin.
Otsusega nr 154 kehtestati Härma
ja Rahula kinnistute detailplaneering
Tade külas.
Otsusega nr 155 kehtestati Nigula
teeäärse, Nigula tootmise ja Siloaugu kinnistute detailplaneering
Kose alevikus.
Otsusega nr 156 kehtestati Metsa-

vahi kinnistu detailplaneering Saula
külas.
Otsusega nr 157 üüritakse AS-ile
Kose Agro Kose vallale kuuluvad
ruumid asukohaga Hariduse tn 2a
(IV korrus) üldpindalaga 154,7 m2
ja tähtajaga 10 aastat ning volikogu
poolt etteantud tingimustel.
Otsusega nr 158 kohaselt
osaletakse lasteasutuste kohtade
loomise ja renoveerimise meetmes
projektiga Kose Lasteaia juurdeehitus ning tagades meetme
tingimustele vastav omafinantseering summas 9 310 000 krooni.
Projekti kogumaksumus on kokku
18 620 000 krooni.
Otsusega nr 159 kinnitati vallavolikogu majandus- ja finantskomisjoni liikmeteks: Kalev Kõiva,
Ahto Talving, Valdur Oks, Mait
Valdi, Arno Pavel, Vello Kivistik, Jaak
Kruus ja Ülo Kivine.
Määrusega nr 110 kinnitati Kose
Gümnaasiumi põhimäärus.
Kuulati vallavanem Vello Jõgisoo
ülevaadet Kose valla 2008. aasta
eelarve täitmisest seisuga 31.03.

2008 ja reservfondi rahaliste
vahendite kasutamisest 2008. aastal
Kuulati Jüri Anissimovi ülevaadet
meeste ja naiste haiguste ravivõimalustest ja Piret Aaviku
ülevaadet kuritegevuse vastu
võitlemise võimalustest ja arengutest
Kose vallas.
Järgmine korraline vallavolikogu
istung toimub 22. mail 2008 kell
15.00 vallamaja saalis.
Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees
Täpsem ülevaade vallavolikogus
toimunud aruteludest ja hääletamistest koos vastuvõetud otsuste
ning määrustega on kättesaadav
www.kose.ee koduleheküljelt
märksõna volikogu / protokollid
ja volikogu / vastuvõetud / otsused
/ määrused alt. Sama
informatsioon on kättesaadav valla
kõikides raamatukogudes.
NB! Alates 20.12.2007 kantakse
vallavolikogu istungid üle reaalajas (täpsem info vallavolikogu
koduleheküljel).

PENSION JA TULUMAKS
Paljud pensionärid on pärast viimast
pensionitõusu segaduses, miks nende pensionist on ootamatult hakatud
maha arvestama tulumaksu.
Vastavalt Eestis kehtivale tulumaksuseadusele on 2007.aasta tulumaksu
määr 22%.
Lisaks palga-, ettevõtlus- ja rendituludele ning intressidele maksustatakse 22%-lise tulumaksuga ka
elatis, pensionid, toetused ja paljud
muud tulud.
Enne tulumaksu kinnipidamist arvatakse summast maha maksuvaba
tulu. Üldine maksuvaba tulu käesoleval ajal on 24000 krooni aastas
(ehk 2000 kr kuus), maksuvaba
pension aga 36000 krooni aastas
(ehk 3000 kr kuus).
Seega, kui mittetöötava pensionäri
pension on näiteks 3400 krooni, siis
3000 krooni on maksuvaba, kuid
400 kroonilt peetakse kinni tulumaksu 22% ehk 88 krooni.

Pensionilt tulumaksu kinnipidamist
saab vältida, kui silmas pidada, et
mitte üksnes töötajatel, vaid samuti
mittetöötavatel pensionäridel on
(lisaks maksuvabale pensionile) õigus
ka 2000-kroonisele üldisele maksuvabale tulule kuus.
Maksuvaba tulu arvesse võtmiseks
peab mittetöötav pensionär esitama
avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses (blankett on
saadaval Kose Vallavalitsuses) peab
kindlasti olema märgitud avaldaja
nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning
aasta, millest alates soovitakse
maksuvaba tulu maha-arvamist.
Allkirjastatud avalduse võib elukohajärgsesse pensioniametisse saata
posti teel või ise kohale viia.
Pärast avalduse esitamist on
pensionäri võimalik maksimaalne
tulumaksuvaba summa 5000
krooni kuus (pension 3000.- +
üldine maksuvaba tulu 2000.-).

Kelle pension selle summa ületab,
hakkab maksma tulumaksu sellelt
summalt, mis läheb üle 5000.-.
Näiteks kui pensioni suuruseks on
5100.-, siis 5000.- sellest on
maksuvaba ja 100.- tuleb maksta
tulumaksu 22%, nii et kättesaadav
summa on 5078.-.
Töötav pensionär peab valima, kas
ta esitab taotluse pensioniametile
või tööandjale, mõlemas kohas seda
teha ei saa.
NB! Need pensionärid, kes on
kõnealuse avalduse pensioniametile juba korra esitanud, teist
korda seda tegema ei pea.
Küsimuste korral helistage
Sotsiaalkindlustusameti infotelefoni numbrile 16106 või Kose
valla sotsiaaltööspetsialistile Katri
Kivine 6339328.
Merike Pihla
Sotsiaalnõunik
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GÜMNAASIUMIS ALGASID LÕPUEKSAMID
26. aprillil asus Kose Gümnaasiumis küpsuskirjandit kirjutama 52 noort inimest.
Väga populaarne on endiselt inglise keele eksami sooritamine, järgneb ühiskonnaõpetus. Matemaatika
eksami otsustas sooritada 23 õpilast.
EDU KÕIGILE!
Küpsuskirjand ja valitud teemad (28.04.2008)
Kose Gümnaasiumi õpilased valisid 26.aprillil 2008 eesti keele riigieksamil järgmised teemad:
1. Olla nagu kõik või jääda iseendaks.  valis 24 õpilast
2. Tänapäeva maailma hirmud.  valis 11 õpilast
3. Sõjalt ei saa oodata mingeid hüvesid (Virgilius)  valis 7 õpilast
4. Virtuaalsed inimsuhted.  valis 4 õpilast
5. Kunst avab te maailma mõistmisele.  valis 4 õpilast
6. Ajakirjandus peab ühiskonda parandama.  valis 2 õpilast
7. Võrdsete võimaluste Eesti.  valis 1 õpilane
Ülejäänud teemasid õpilased ei valinud.
Allikas: Kose Gümnaasiumi kodulehekülg

NOORTEUUDISED
Euroopa vabatahtlik teenistus on
hea võimalus enese tundmaõppimiseks ja maailma
avastamiseks!
Euroopa vabatahtlik teenistus on
võimalus 18  30 aastastele
noortele, kes soovivad 2-12 kuud
teha välisriigis vabatahtlikku tööd
ja sealjuures tutvuda selle riigi keele,
inimeste ja kultuuriga. Euroopa
vabatahtlik teenistus on noore
võimalus kogeda vabatahtlikuna
töötamist mõnes Euroopa riigis just
temale huvipakkuval alal. (vt. artiklit
märtsikuu valla lehe või
www.noortekeskus.ee)
NOORSOOTÖÖ LÄBI NOORTE
SILMADE
17. aprillil toimus Saue linnas
piirkondlik noortekonverents Noorsootöö läbi noorte silmade. Noortekonverentsi kutsusid ellu Saue linna,
Saku valla, Keila linna, Kiisa alevi,
Kernu valla, Kose valla, Jüri alevi,
Lagedi ning Riisipere avatud noortekeskused eesmärgiga propageerida
ühiselt toimivat noorsootööd Harjumaal. Kaasatud on seitse kohalikku
omavalitsust ning üheksa noortekeskust. Põhirõhk asetatakse
küsimusele  Noorsootöö  miks
ja kuidas?.
Piirkondlikul noortekonverentsil
allkirjastasid omavalitsuste juhid
Noorsootöö Memorandumi, mis
hüüdlause Ühised Noored all
soovib ühendada jõud tagamaks
noorsootöö jätkusuutlikkust, suuren-

damaks noorsootöö teenuste
mitmekesisust, kättesaadavust ja
kvaliteeti. See on väga oluline, sest
nagu ütleb koostöö tunnuslause
Üheskoos saab rohkem!. Noortekonverentsiga tähistatakse ka Saue
Noortekeskuse 10.sünnipäeva.
Noortekonverents Noorsootöö läbi
noorte silmade soovib ühendada
Lääne-Harjumaa kohalike omavalitsuste noorsootöötajaid, aktiivseid noori inimesi ning omavalitsusjuhte. Konverentsi eesmärk laiemalt
oli soov et kokku saaks noored,
omavalitsuste tippjuhid ja noorsooga
tegelejad kuulaksid üksteist ära ning
seeläbi mõistaksid ühtemoodi ja
samadel alustel noortega tegelemise
vajalikkust, võimalusi ja näeksid
perspektiive.
Kose vallavanem Vello Jõgisoo
kirjutas valla noorte nimel alla
noorsootöö memorandumile.
www.noortekeskus.ee
VAATA INFOT NOORTELE KA
KOSE
NOORSOOTÖÖ
KODULEHELT
www.noortekeskus.ee
Pilte noorteüritustest vaata
www.album.ee/seikleja
TEEME TEATRIT 2008
Märts oli teatrikuu ja sellepärast oli
juba kaheksandat korda traditsiooniks terve kuu jooksul osaleda
valla teatriprojektis TEEME TEATRIT.
Osa võtsid valla koolid, lasteaiad
ja päevakeskus. Teatriprojekti eesmärk oli pakkuda lastele võimalust

end näidata ja kogeda eduelamust
ka kõige pisemas rollis. Lastele
meeldib esineda ja teatrit teha, ka
need, kes seda esialgu väldivad ja
vastupidist väidavad. Sisimas nad
kõik tahavad. On tore et saime
pakkuda neile esinemisvõimalusi.
Tähtis on osavõtt ja sellest saadud
meeldiv elamus. Uueks kogemuseks
oli ka see, et lapsed esinesid seekord
oma koduses lasteaias või koolis
ning teised näiterühmad käisid külas.
Samuti see, et sai teisi näha nende
omas majas. Paljud polnud käinud
üldse teises lasteaias või koolis ning
olid meeldivalt üllatunud, kui tore
maja kellelgi on. Näitlemine on
lahe ja sellega saavad kõik hakkama.
KOSE PÄEVAKESKUSE näiteringi
memmed käisid väikesi näitlejaid
vaatamas Kose lasteais, esinesid ise
oma majas ja Voosel ning võtsid
osa Väätsal huumoripäevast
Maamees muigab.
Suur aitähh kõigile projektis osalejatele ja eriti suured tänud õpetajatele, kes lastele nii toredad näidendid
selgeks õpetasid ning lapsevanematele, kes lastele toredad
kostüümid meisterdasid. Tublid
olite!
Jätkame kindlasti järgmisel aastal!
TEEME TEATRIT pilte saab vaadata
www.album.ee/teemeteatrit
Angela Kilk
noorsootööspetsialist
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KOSE VALLAVALITSUS
kuulutab seoses töölepingu tähtaja lõppemisega välja konkursi
KOSE LASTEAIA JUHATAJA
vaba ametikoha täitmiseks.
Tööle asumise aeg 30.juuni 2008.
Kandideerijal esitada:
· kirjalik avaldus
· elulookirjeldus
· kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad
(haridusministri 26. augusti 2002 määrus nr 65 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded)
· oma visioon lasteaia töö korraldamisest ja arendamisest
· muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid
Dokumendid esitada 14. maiks 2008 Kose Vallavalitsusele märgusõnaga
Kose Lasteaia juhataja
aadressil Hariduse 1, Kose 75101, Harjumaa.
Info tel 6339306, 5252220 või e-postiga: erge@kose.ee

KOSE LAULULAPS 2008
Kose Laululaps 2008 laulukonkurss toimus sellel aastal juba 12- ndat korda. Endiselt on meil
tublisid laululapsi peale kasvanud Kose Gümnaasiumist, Kose lasteaiast, Oru põhikoolist, Oru
lasteaiast, Ravila lasteaiast, Kosejõe koolist, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkoolist.
Laululapsi juhendasid Anne Kruuse, Heli Sepp, Lea Danilova, Kerli Sild, Kaili Pern, Vaike Juursalu,
Marika Rohtsaar, Tiina Mihkelson, Marika Raja, Timo Varblas, Kristel Viidik, Imre Miilberg, Kahro
Kivilo.
Laululastele jagatud auhinnad pani välja kauplus Pirko, Kose vald premeeris õpetajaid. Lisaks toetas Kose Valla
Laululaps 2008 üritust Kose Gümnaasium, Laura kauplus, AS Serene lilled, AS Kose lilled, AS Kohuke, FMS,
OÜ Kose Apteek, Kose Kunstikeskus. Aitäh kõigile toetajatele!
Kose Laululaps 2008 TULEMUSED
3-4 aastased
Kohti ei jagutud. Karikas anti konkurssi kõige nooremale lauljale KARL HERMAN ÕISILE (õp.Kaili Pern).
Harjumaa Laululaps 2008 konkurssile kedagi edasi ei saadetud.
5-6 aastased
Tüdrukud
I
SANDRA PADAM (õp.Kaili Pern) *
II
MIIA-ELIISE SARAPUU (õp.Marika Raja)
III
REBECA KADAPIK (õp.Anne Kruuse) *
7-9 aastased
Tüdrukud:
I
MAARIKA SIILSALU (õp.Kaili Pern) *
II
PILLE MIHKELSOO (õp.Heli Sepp)
III
EEVA-MARIA TERNOVA (õp.Vaike Juursalu)

Poisid:
I
KAHRO TUULE (õp.Marika Rohtsaar)
II
HENRI KOTKAS (õp.Marika Raja)

Poisid:
I
KEN METSIS (õp.Marika Raja) *
II
JAAN-ERIK LILLE (õp.Heli Sepp)
III
JÜRGEN NURMIK (õp.Heli Sepp)
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10-12 aastased
Tüdrukud:
I
ITI TOMINGAS-ORAS (õp.Anne Kruuse) *
II
GERTRUD SILD (õp.Kerli Sild)
III
KELLY VEINBERG (õp.Tiina Mihkelson)

Poisid:
I
ANDREJAS UIDAKÜLL (õp.Lea Danilova) *
II
JAN-MARTIN VANDRECHT (õp.Kaili Pern)
III
JAAGUP JAANOVITS (õp.Tiina Mihkelson)

13-15 aastased
I
KIRSI ÕIS (õp.Heli Sepp) *
II
ELIISE URKE (õp.Heli Sepp) *
III
SUSAN SUURKASK (õp.Tiina Mihkelson)

16-19 aastased
I
SIRLI NIIDAS *
II
JUHAN-KUSTAV AIAOTSA (õp.Anne Kruuse) *
III
ADE LUTS (õp.Imre Miilberg)

* - Harjumaa Laululaps 2008 eelvoorudesse edasisaaja
Harjumaa Laululaps 2008 eelvoorudest keegi lõppvõistlusele edasi ei pääsenud.
Kõiki Kose Laululaps 2008 auhinnalistele kohtadele tulnud laululapsi saab näha ja kuulda meie emadepäeva
kontserdil, mis toimub 10. mail kell 17.00 Kose Gümnaasiumis. Olete kõik oodatud!
Kose Laululaps 2008 korralduskomitee

FOTOKOOLITUS ORU PÕHIKOOLIS
Oru Põhikoolis käisid 16. aprillil külas
kaks profifotograafi Tauno Sirel ja
Margus Malm.
Külastuse eesmärk oli tutvustada
Oru Põhikooli fotohuvilistele õpilastele fototehnikat ja teha õpilastele
selgeks, kuidas pildistada ja millega
pildistada.
Kuna Oru Põhikoolis on käimas
fotovõistlus teemal Putukajaht
siis said õpilased väga kasulikke
nippe, kuidas putukas pildile saada.
Millised peavad olema fotoaparaadi
seadistused.
Loodusfotode tegemine on raske ja
iga näpunäide on algajale fotohuvilisele väga väärtuslik.
Suur osa koolitusest oli pühendatud
portreefotole ja valgusele. Kuidas
valgust valida, mis juhtub kui valgus

on vale, millised on portreefoto
tegemise põhitõed. Kõik soovijad
said ise teha fotosid ja valgust valida.
Kõike seda saatsid väikesed nipid ja
näpunäited fotograafide poolt. Seda
kõike, mida fotograaf oma aparaadi
seadistamisel tegi, oli ka näha
ekraanil, et kõigil oleks arusaadav,
mida tehakse. Nõnda ütelda puust
ja punaseks ja väga näitlikult.
Kas teadsite, et kõige parem
loodusfoto pildistamise aeg on kella
viie ajal hommikul.
Teise huvitava aparaadina tutvustati
filmikaamerat . 12 - kilone kaamera
õlale võtta ja siis veel korralikult
filmida on katsumus ka profile. Tehti
katseid ka videokaameraga, kuidas
valgus mõjutab pilti. Kuidas peab
valgus asetsema, kui on vaja teha

õudusfilmi ja kuidas, kui on vaja
teha uudiseid. Selline koolitus oli
väga huvitav ja kuna Oru Põhikoolis
on väga palju noori pildistamishuvilisi, siis oli veel peale koolitust
näha õpilasi ümber koolimaja
loodust pildistamas. Suured tänud
Tauno Sirelile ja Margus Malmile,
kes leidsid aega ja tahtmist oma
kiires töögraafikus, et tuua uusi
põnevaid teadmisi noorte ellu.
Täname ka Vallo Veeringut, kes
sellise toreda asja meie koolile
organiseeris. Ja võtke Teiegi välja
oma fotoaparaadid ja minge
loodusesse, seal on palju ilusat, mida
avastada ja pildistada.
Etlin Ormak
Oru Põhikool
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SUVI 2008 KOSE VALLAS
Kohtade
arv
Sihtrühm

Aeg

Tegevus

9.06

45
Angela Kilk
Noortekeskuste
väljasõit Jurmalasse Liina Laissaar
Marika Tamm
veeparki
Meeli Tõnismaa

10.15.06

Tantsulaager Ravila Ruth Aguraiuja
Noortekeskuses

~20

Ravila ja Kose
piirkonna noored

Kunstilaager Oru NK Tiia Rodi
Aino Saava
Muinsuskaitse- ja
Ly Renter
teatrilaager Orus
Krista Saadoja
26.28.06 ANK-ide suveAngela Kilk
päevad Paunkülas
30. 066.07 Seikluslaager Ravila Ruth Aguraiuja
Noortekeskuses

~20
~20

2.4.07

Erivajadustega laste Merike Pihla
Angela Kilk
laager Salmistul

~25

8.15.07

Luunja Noortelaager Merike Pihla

20

14.18.07

Koondprojekti ÕM
raames korraldatav
TPL (töö- ja
puhkelaager)

21.25.07

Töö- ja Puhkelaager Marika Tamm
Palvere Külakeskuses

Kunstikooli noored
Oru piirkonna noored Heakorratööd Tuhala
kalmistul,Teatrisaladused ja vaba aja tegevus
Üle-Eestiline Avatud NK
Igast noortekeskusest kokkutulek
1 juhendaja ja 4 noort Seiklus metsas ja saarel.
Ravila Noortekeskuse Koostöö
Päästekeskusega.
noored
Käelised ja vaba aja
Kose valla
erivajadustega lapsed tegevused nii lastele kui
lapsevanematele
7  12 aastased Kose Riiklik laager
soodustuusikuga
valla lapsed
14  18 aastased Kose Linnalaagri tüüpi töö- ja
puhkelaager. Heavalla noored
korratööd Kose vallas ja
gümnaasiumis, vaba aja
tegevused ja põnevad
väljasõidud.
Heakorratööd Palvere
Palvere piirkonna
Külakeskuse ümbruses,
noored
vaba aja tegevused ja
eksukrsioon
Heakorratööd Kosel,
Kose piirkonna
vaba aja tegevused,
noored
seikluslikud väljasõidud
Koe valla 4H liikmed Üle-Eestiline
noorteühenduse Eesti
4H suurlaager.

Juhendaja

16.20.06
17.20.06

21.25.07

Riskirühma noorte
TPL Kosel (komplekteeritud)
28.071.08 Eesti 4H suurlaager
Pärnumaal
Jõulumäel
7.8.08

Metsalaager

19.26.08

Urumarja
Noortelaager

Angela Kilk

Angela Kilk
Kristel kadapik

20
~20

15

~20

~15

~30
Angela Kilk
Liina Laissaar
Marika tamm
Meeli Tõnismaa
Toomas Kutsar ~20
Merike Pihla

25

Oru-Ravila-Palvere
Noortekeskuste
noored

Tegevused
Veemõnude nautimine
veepargis
Laste omaosalus
õpilane 514.a. - 470
EEK,
Õpilane alates 15.a-st 510 EEK
Line-tantsu õppimine,
seltskonnatantsud, vaba
aja tegevused,
Laager lõpeb väljasõiduga Pärnusse, kus
osaletakse Line-tantsu
Guinessi rekordi
püstitamisel

Seiklused metsas
Kose valla 10  16
aastased seiklushimulised noored
7  14 aastased Kose Riiklik laager
soodustuusikuga
valla lapsed
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KOSE RAAMATUKOGU TÄNAB:
Kose Gümnaasiumi X-ndate klasside humanitaarKose Vallavalitsus
rühma õpilased (juhendaja Ave Oja)
Harjumaa Kultuurkapital
Kose Gümnaasiumi IV A klassi laululapsed
Kose Gümnaasium
(juhendaja Lea Danilova)
Kose apteek
Aime Bahovski
OÜ Kristoke
Reet Suurkask
AS Kohuke
Krista Kumberg
Kauplus Puruvana
Juta Kuusk
Kose Päevakeskus
Eva Verk
AS Corle
Vallo Tamm
Oru Külakeskus
Maido Traks
OÜ Serene Lilled
Angela Kilk
Laura Kauplus OÜ
Viire Väli
Kose Gümnaasiumi poisteansambel
(juhendaja Anne Kruuse)
Suur aitäh kõigile, kes Kose Raamatukogu 100. aastapäeva üritustel osalesid ja need meeldejäävateks
aitasid kujundada.
Eriline tänu headele kolleegidele LIIA OLLILE ja INGRID KUUSELE juubeliürituste ettevalmistamisel ja
läbiviimisel ning kauaaegse südamega tehtud töö eest.
Tänan ka LEIDA REID raamatukogu ruumide ja lillede hea hoolitsuse eest.
Uute kohtumisteni Kose Raamatukogus!
Heljo Järvelaid
Kose Raamatukogu juhataja

Heategevuslik
KEVADLAAT

10. mail

HARJUMAAL KOSEL

Kosejõe Kool
kutsub
oma praegusi
ja endisi töötajaid
kooli 65.aastapäeva
pidulikule aktusele ja
koosviibimisele
reedel, 23.mail 2008.a,
kell 18.00

Müügil kõik kevadtöödeks tarvilik
koju ja aeda. Kaitseliidult tehnika ja
varustuse väljapanek. Kose rammumehe võistlus LAADA JÕMM.
Lastele lõbustused.
Info ja registreerimine
:
tel 5178561 ja 5036007

Korraldaja Kose Lions Klubi

7

8 KOSE TEATAJA

mai

KASTMISVEE ARVESTUS 2008.AASTAL
Ka käesoleval aastal teeb OÜ Kose
Vesi oma eraisikutest klientidele
meeldiva kingituse ning ei võta
suveperioodil oma aiapidajatest
klientidelt kastmisvee kanaliseerimise
eest tasu.
O Ü Ko s e Ve s i k l i e n t i d e l e
kastmisvee osas soodustuste ja
arvestamise kord.
1. Kose valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni kasutamise eeskirja,
punkti 11.4.1 kohaselt mõõdetakse
kliendilt kanalisatsiooni juhitava
heitvee hulk eraldi heitvee arvesti
abil või loetakse võrdseks veevõrgust
tarbitud vee kogusega.
2. Suurendamaks vee liikumist
torustikes suveperioodil, mis
parandab vee kvaliteeti, otsustab
OÜ Kose Vesi kehtestada tarbijatele,

kellele esitati kuni 31.01.2008.a.
arve elanikkonna tariifi alusel ning
kellel eelneva perioodi osas võlgnevusi ei ole, soodustused ärajuhitava
heitvee hulga arvestamisel võrreldes
eeskirjaga. Soodustused kehtivad
ühisveevärgi vee kasutamisega
kastmiseks suveperioodil ajavahemikus 01.juuni-31.august 2008.a.
3. Suveperioodil soodustusega
mittekanaliseeritava kastmisvee
arvestamiseks esitab klient sellekohase avalduse. Avalduse peab
esitama hiljemalt 31.maiks 2008.a.
Oü-le Kose Vesi aadressil Kesk 7,
Kose-Uuemõisa 75102 või kodulehel
www.kosevesi.ee /avaldused ja
blanketed/, mis saata e-mailile
info@kosevesi.ee.
4. Kastmiseks kasutatud vee

arvestuse aluseks on kliendi eelneva
talveperioodi s.o. 01.01.2008.a.31.03.2008.a. keskmine kuu
veetarbimine, kui kliendi suveperioodi 01.06.2008.a.-31.08.
2008.a. keskmine vee-tarbimine on
suurem talvise perioodi keskmisest
kuu tarbimisest, loetakse
kanalisatsiooni juhitud heitvee hulk
võrdseks talvise perioodi keskmise
kuu veetarbimise alusel arvutatud
heitvee kogusega.
5. Kliendile suvisel perioodil esitatud
arved tuleb tähtaegselt tasuda.
Vastasel korral seda soodustust
järgnevatel aastatel ei võimaldata.
OÜ Kose Vesi
klienditeenindus

KULU PÕLETAMINE VÕIB TUUA SUURE RAHATRAHVI
Hoolimata äsja sulanud lumest ning
vaevalt kuivanud rohust on PõhjaEesti päästekeskuse tuletõrjujatel
tulnud käesoleval aastal korduvalt
käia kustutamas süttinud kulu.
Alates 12. märtsist on kulupõletamine Eestis keelatud, keelust
üleastujate avastamiseks teevad
päästetöötajad koostöös keskkonnainspektsiooni ametnikega reide.
Möödunud aasta 1. aprillist jõustunud keskkonnaministri määruse
Metsa ja muu taimestikuga kaetud
alade tuleohutusnõuete kinnitamine muudatusega keelustati
kulu põletamine peale lume sulamist.
Keskkonnaministri määruse kohaselt
algab tuleohtlik aeg kevadel pärast
lume sulamist ning lõpeb sügisel
vihmaste ilmade saabudes. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu
määrabEesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituut.

Sellel aastal kehtib keeld alates 12.
märtsist. Päästekeskus korraldab
kulupõletajate avastamiseks pidevalt
reide. Keelust üleastujaid ootab kuni
18 000 krooni suurune rahatrahv.
Kulutuli on ohtlik sest:
· Tema leviku kiirus ja ulatus on
ettearvamatu. Ootamatu tuulepuhang võib kulutule intensiivsust
ja liikumise kiirust mitmekordselt
suurendada ning tõhusa kustutamise
võimatuks muuta.
· Kulutule tõttu võivad kannatada
saada nii kahjutule teele jäänud
hooned, elektripostid kui ka liikumisvõimetud looma-ja linnupojad.
· Kulutulest võib väga lihtsalt saada
metsatulekahi, mille kustutamine
võib võtta päevi või ka nädalaid.
Nähes kulutuld peab sellest ennekõike teavitama 112. Kui põlengu
ulatus on väike ning leek madal võib
enne tuletõrjujate saabumist

alustada põleva kulu kustutamisega.
Selleks saab kasutada nii kululuudasid, märjaks kastetud kuuseoksi
kui ka muid käepäraseid vahendeid.
Ennekõike peab silmas pidama enda
ja teiste ohutust. Inimesele võib
leegist ohtlikum olla põlevast rohust
tõusev suits. Spetsiaalsete kaitsevahenditeta paksus suitsus viibida
ei tohi.
Möödunud aastal toimus Eestis ligi
2000 kulupõlengut, mille tagajärjel
süttis 40 hoonet. Kulu põletamise
tagajärjel hukkus Järvamaal üks
inimene.
Kulupõlemist tulenevat ohtu on
võimalik vältida, kui koristada juba
sügisel ära kuiv rohi, rämps ja kõik
muu mida mööda kulutuli võib
levida.
Põhja-Eesti päästekeskus

TÄHELEPANU!
Klaasist pakendeid (värvitu ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, purgid jms) on võimalik panna kõikidesse
segapakendi konteineritesse. Kui klaaspakendi konteiner (pirnikujuline) on täitunud, siis palume kasutada
segapakendi konteinerit. Palume mitte ladustada kotte konteinerite juurde maha.
Kose Vallavalitsus
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KOSE NOORTE TULETÕRJEMÄNGUD KOSE-UUEMÕISA STAADIONIL
22.aprilli õhtupoolikul kogunes
Kose-Uuemõisa staadionile hulk
noori ja ka vanemaid päästetehnika
ja tuletõrjespordi huvilisi. Tagasihoidlikule kuulutusele vaatamata
mõistis kokkutulnud pealvaatajaskond, et sellist vaatemängu ei näe
iga päev. Õhtu peaülesanne oli
selgitada tuletõrje teatevõistluse
parim mees- või naiskond. Võistlustulle oli registreerinud kolm võistkonda: Kose noorte päästering kahe
meeskonnaga ja Kose Gümnaasiumi
9A klassi naiskond.
Tõelise elevuse tekitas kohaletulnud
Kose Tugikomando päästeauto.
Profesionaalsete tuletõrjujate etteaste algas reaalse tulekahju kustutamisega. Selleks kasutati pulberkustuteid ja põlevad õlivannid
kustutati järgemööda. Oma oskusi
tulekustutiga hakkama saamisel said
proovida ka päris noored tuletõrjehuvilised.
Järgnes näitlik voolikuliini lahtihargnemine ja päästeautolt vee
andmine. Nii mõnigi poiss sai ise
oma käes hoida tõelist joatoru ja
sellest vett pritsida.
Peale päästjate etteastet algasid
võistlused. Kavas oli kaks teatevõistluse ala: 6x60m tuletõrje
pendelteade ja 300m ringteatevõistlus. Tuletõrje pendelteate
võistlus koosnes kuuest erinevast
etapist, kus tuli voolikurulli tassida,
hargmikku ühendada, kiiresti päästja
riided selga panna, voolikuliini
tõstmiseks sõlm sõlmida, voolikule

parandusklamber peale panna ja
riputuskonks (remm) paigaldada.
Kõigele lisaks oli teatepulgaks
joatoru, mida mingil juhul maha ei
tohtinud jätta. PEPK Kose noorte
päästeringi poiste mõõduvõtmine
Kose gümnaasiumi 9a klassi
tüdrukute võistkonnaga kujunes
oodatult põnevaks vaatemänguks.Kahe läbitud katse järel
selgus väga tasavägises heitluses
parim. Seekord võitsid Kose noorte
päästeringi vanemad poisid ,kelle
keskmine vanus oli 16 eluaastat.
Meeskonda kuulusid: Janek Uibu,
Veiko Kungla, Rauno Oljo, Margus
Volodin, Raido Mägi, Cristen Õis.
Teise koha saavutasid Kose
gümnaasiumi 9A klassi neiud:
Margot Õunapuu, Kätlin Katkosilt,
Egle Viigipuu, Arina Vassiljeva,
Kirsika Kull, Liis Parina. Tüdrukute
keskmine vanus oli 15 eluaastat.
Kolmandaks jäid Kose noorte
päästeringi nooremad poisid: Henry
Murumaa, Erik Mänd, Kevin Tiido,
Ricco Pajula, Martin Jänes, Kristjan
Hellamaa.
300 m ringteatevõislusel otsustasid
võistlejad meeskonnad komplekteerida nii, et mõlemas võistkonnas
oli kolm tüdrukut, kolm nooremat
poissi ja kolm vanemat poissi.
Ringteatevõistlusel tuli läbida üks
staadioniring, kus olid erinevad
ülesanded: ronimisseina (2m)
ületamine, vooliku alusele paigaldamine, tõkke alt läbi jooks, üle tõkke
hüppamine, tulekustuti tassimine ja

puitalusele panemine, voolikuliini
kokkuühendamine ja lõpuks
lahtitõmmatud voolikuliiniga üle
finiijoone jooksmine. Kogu võistlus
oli keskendunud õigesti tegemisele,
nii et lõpuajad veel väga kiired
polnud.
Autasustamistseremoonial oli
diplomite ja auhindade jagamisel
appi tulnud Põhja Eesti Päästekeskuse ennetusbüroo spetsialist
Kairi Kilp, kelle abiga tunnustati ka
kogu spordiõhtu korraldajaid. Sooje
tänusõnu jagus Kose tugikomando
pealikule Priit Jõgisoole, valves olnud
päästemeeskonnale.Tuletõrjealased
meened said kohtunik Toomas
Ehanurm, sekretär Nele Jaago ja
Kosejõe kooli huvijuht Maret
Soontaga. Autasustamistseremoonia
naelaks oli ühine kringlisöömine ja
limonaadi joomine.
Tuletõrjespordi kui toreda meelelahutuse populariseerimine jätkub
ja juba 23. mail sõidavad Koselt
võistkonnad Pärnusse Noorte Tuletõrjeolümpiale. Suvel, 21.juunil
korraldab Roogoja Hobiselts koostöös Karla Külaarendamise Seltsi ja
Päästeametiga tuletõrjeteemalise
perepäeva Karla küla jaanituleplatsil.
Erinevatel mängulistel spordivõistlustel on võimalus oma võimed
proovile panna ja õhtul ka Jaanituld
nautida.
Turvalist kevadet ja nooruslikku
mängulusti soovib Põhja Eesti
Päästekeskuse Kose noorte päästeringi juhendaja Jaanus Jaago
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TURVALISELT RATASTEL
Igakevadine mure politseile on
mootorrataste, rollerite ja jalgratastega liikluskeerises sõitvad
alaealised.
Ükskõik millise sõiduvahendi
muretsemisega lapsele peavad
vanemad endalt küsima, kas mu
võsuke on ikka küllalt teadlik teda
tänaval ümbritsevatest ohtudest ja
kas ta suudab orienteeruda järjest
tihedamaks muutuvas liikluses?
Tuletage kallid lapsevanemad
meelde kui kaua pidite ise vaeva
nägema enne kui saite autojuhi load.
Kõik samad teadmised peavad
olema ka lastel, kes liiklevad
sõiduvahendiga tänaval.
IGA KAHERATTALINE LIIKLUSVAHEND ON TEMA JUHI JAOKS
OLULISELT OHTLIKUM SÕIDUVAHEND KUI AUTO AUTOJUHILE!
Selgitan veidi laiemalt võimalust,
kuidas saab laps muretsetud liiklusvahendiga sõita nii, et see oleks
seaduslik ja seeläbi talle ka ohutum.
Jalgratas
Jalgratas on kahe- (harva kolme-)
rattaline inimjõul edasiliikuv sõiduvahend.
Jalgrattur on jalgratta juht kellel
on liikluses samad õigused ja
kohustused, mis autojuhilgi
Liikluseeskiri näeb ette, et jalgrattaga
võib sõita sõiduteel alates kümnendast eluaastast ning sel juhul peab
kaasas olema jalgratturi juhiluba.
Juhilubade taotlemiseks peab laps
olema 10  15 aastane. Selleks, et
juhiluba saada, peab sooritama
eksami, mis koosneb teooriaeksamist
ja sõiduoskuse eksamist ( 22. juuni
2001.a määrus nr.70 Jalgratturi ja
mopeedijuhi eksamineerimise ja
neile juhilubade väljaandmise
eeskiri). Edukaks eksamisoorituseks
on vaja selgeks saada jalgratta
valitsemine ning põhilised liiklusreeglid, liiklusmärkide tähendused,
käega märguanded, eriti liiklemine
ristmikel (parema käe reegel).
Koolitused ja eksamid toimuvad
Plekk-Liisu Liikluskoolis Narva mnt
7-II/tuba327, telefon 610 92 99,
info@plekkliisu.ee. Samuti võetakse
jalgratta eksameid vastu Põhja
Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve

talituses Rahumäe tee 6. Materjalid
iseseisvaks õppimiseks saab eelneval
kokkuleppel talituse valvelauast.
Eksamid toimuvad: teisipäeval
14.00-16.00 teooria ja neljapäeval
kell 14.00-16.00 sõit. Kindlasti on
eelnevalt vajalik kokku leppida
telefonidel 6125 673, 6125 676,
6125 659
Jalgrattal peavad olema töökorras
pidurid ja signaalkell, vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel kollane helkur,
pimedal ajal või halva nähtavuse
korral sõites ees valge ja taga
punane tuli või viimast asendav
punane helkur ( Liikluseeskiri § 232).
Kiiver on varustuse eluliselt tähtis
osa. See ei hoia õnnetust ära, kuid
kaitseb jalgratturi pead õnnetuse
või kukkumise korral. Kiiver peab
vastama kvaliteedinormidele ning
olema tähistatud sellekohase
märgiga CE, EN1078.
Sõiduteel liiklev jalgrattur on halvasti
nähtav ning soovituslikult võiks
kanda helkurvesti, eriti kui on pikem
sõit või matk.
Mopeed ja motoroller
Mopeed on kahe- või kolmerattaline
sõiduk, mille sisepõlemismootori
töömaht ei ületa 50 cm3 ja
valmistajakiirus ei ületa 45 km/h.
Motoroller, mille sisepõlemismootori
töömaht ei ületa 50 cm 3 ja
valmistajakiirus 45 km/h, on samuti
mopeed. Mopeediga liiklemiseks
peab olema vähemalt 14-aastane.
Kiiver on kohustuslik. Sõidu ajal
peab põlema esituli.
Jalgratturi juhiluba ei ole
mopeediga sõitmiseks piisav. 1415 aastasel mopeedijuhil peab
olema mopeedijuhiluba. Juhilube
väljastab Autoregistrikeskuses
(www.ark.ee).
Mopeedijuhiloa taotlemine
Juhiloa taotlejal peab olema lapsevanema (seadusliku eestkostja)
kirjalik nõusolek jalgratturi või
mopeedijuhiloa taotlemiseks.
Juhtimisõiguse taotleja peab esitama
eksamikomisjonile:
1) avalduse;
2) õpilaspileti, sünnitunnistuse või
passi;
3) kaks identset värvifotot suurusega

35×45 mm;
4) lapsevanema (seadusliku eestkostja) kirjaliku nõusoleku juhiloa
taotlemiseks.
Juhiloa taotleja peab edukalt
sooritama teooria- ja sõidueksami.
Mopeedijuhiloa saamiseks tuleb
eksam sooritada isiku kooli asukohajärgses või isiku elukohajärgses ARK
büroos.
Teooriaeksam loetakse sooritatuks,
kui mopeedijuhiloa taotleja vastab
õigesti 15 küsimusele 17-st. Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse
taotleja pärast teooriaeksami
sooritamist. Sõidueksam tuleb
sooritada hiljemalt kolme kuu
jooksul, alates teooriaeksami
sooritamise päevast. Mopeedijuhi
sõidueksamil kasutab juhtimisõiguse
taotleja isiklikku või autokooli
mopeedi.
Mootorratas
Mopeedi , mille sisepõlemismootori
töömaht ületab 50 cm 3 ja
valmistajakiirus 45 km/h, nimetatakse mootorrattaks.
16-aastane nooruk võib taotleda
A1-alamkategooria mootoratta
juhtimisõigust. See on mootorratas,
mille mootori töömaht ei ületa
125cm² ja võimsus ei ületa 11kw
Auto
16- kuni 17-aastasel isikul on
võimalik taotleda B-kategooria
piiratud juhtimisõigust, mis kehtib
isiku 18-aastaseks saamiseni. Juhiloa
taotleja peab läbima edukalt
koolituskursused autokoolis ning
sooritama eksami ARK-is. Auto võib
juhtimiseks anda 16-17 -aastasele
piiratud juhtimisõigusega isikule
tingimusel, et mootorsõidukis on
tema kõrval lapsevanem (seaduslik
eestkostja) või lapsevanema
(seadusliku eestkostja) poolt selleks
volitatud isik. Nimetatud isikutel
peab olema B-kategooria auto
juhiluba vähemalt kaks aastat.
ATV
Lühend ATV tuleneb inglise keelsest
terminist "All Terrain Vehicle", mis
tõlkes tähendab "iga maastiku
sõiduk".
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ATVga on võimalik liigelda teedel
ainult, siis kui mootorsõiduk on
registreeritud ratastraktorina (Ratastraktoriks loetakse ka nimetatud
tingimustele vastavat mootorsõidukit, mille põhifunktsioon on
veose vedamine ja mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h ). ATV-ga
sõitmisel on kiiver kohustuslik.

ATV- ga liiklemiseks peab isikul
olema vähemalt B-kategooria
juhiluba.

jalakäijaid, ületada tänavat jalakäijale ettenähtud kohas. Kindlasti
on vajalik kanda turvavarustust.

Rulatajad ja rulluisutajaid
Liikluseeskirja järgi on nende puhul
tegemist jalakäijatega ning neil tuleb
täita jalakäija reegleid, see tähendab
liigelda kõnniteel ohustamata teisi

Turvalise kohtumiseni tänaval
Rein Mill
vanemkomissar

REGISTREERITUD KURITEOTEATED KOSE VALLAS AJAVAHEMIKUL
15. MÄRTS KUNI 20. APRILL
Ajavahemikul 10-15. märts on Tammiku külas on sisse murtud suvemajja ning varastati tööriistu ja riideesemeid.
Kahju 18600
Ajavahemikul 13-16 märts on Karla külas on sissemurtud talu keldrisse ja soojakusse ning lõhuti aknaid.
Ajavahemikul 1-17 märts on Kata külas sissemurtud majja ning varastati hõbedast toidunõusid, akordion.
Ööl vast 20 märtsil Karla külas on sissemurtud kelderhoidlasse ja varastati vanu teeviitasi ja alumiiniumi
Ööl vastu 21 märtsi Kose alevikus on sissemurtud abihoonesse ja varastati muruniiduk, kahju 8000 krooni
Ööl vastu 21.märtsi Kose alevikus on sisse murtud sõiduautosse ja varastatud automakk
Ööl vastu 21.märtsi Kose alevikus on sissemurtud kuuri ning varastati mootorsaag
Ööl vastu 21.märtsi Kose alevikus on sissemurtud abihoonesse ning varastati paat ja paadimootor.
Ööl vastu 21.märtsi Kose alevikus sissemurtud keldrisse ning varastati muruniiduk Husqvarna
22. märtsil juhtis Indrek alkoholijoobes mootorsõidukit, olles eelnevalt karistatud samaliigilise süüteo eest
Ööl vastu 23.märtsi Kose alevikus on hoiuruumist varastatud kolm jalgrattast ja abihoonest tööriistakast jm
esemeid.
Ajavahemikul 1-23 märts Karla külas on sissemurtud abihoonesse ning varastati tolmuimeja "Kärsher "ja
mootorsaag
Ajavahemikul 21-24 märts Kolu külas on sissemurtud abihoonesse ning varastati õlleankur ja alumiiniumist
anumaid.
Ajavahemikul 20-25. märtsil Kose alevikus on sisse murtud garaai ning varastati kaks mootorsaagi "Dolmar"
Ööl vastu 29. märtsi Kose alevikus on sissemurtud mitmesse abihoonesse ja asjad segi paisatud.
Ööl vast 29. märtsi Kose alevikus on sissemurtud garaai ning varastati mootorsaag HQ
Ajavahemikul 27.03-01.04 Kose alevikus on sissemurtud abihoonesse ning varastati trimmer ja erinevaid
tööriistu.
Ajavahemikul 21.03-01.04 Kolu külas on sissemurtud taluhoonesse ning varastati s/a Ziguli käigukast, tagasilla
reduktor, generaator ja tööriistu.
Ööl vastu 03.aprilli Kanavere külas on metsaraide langilt varastatud metsalangetusmasinast tööriistakast ja
hüdrovoolikuid
Ööl vastu 4. aprilli Kanavere külas on metsaraide langil varastatud traktorilt tuled 8 tk, raadio ja tööriistad
4.aprillil juhtis mootorsõidukit alkoholijoobes Heikki, olles eelnevalt karistatud samaliigilise süüteo eest
Ööl vast 6.aprilli Tuhala külas on sissemurtud kuuri ning varastatud ketaslõikur Metabo, akudrellid Metabo 2
tk, elektridrell Metabo, mootorsaed Stihl 2 tk
Ajavahemikul 26.03-06.04 Karla külas on sissemurtud tallu ning varatati muruniiduk Stiga, mootorsaag Partner
ja kirves Fiskars.
Ajavahemikul veebruar kuni 12.aprill Kolu külas on sissemurtud talumajja ja varastatud aiakäru.
Ajavahemikul 5-18.aprill Liiva külas on sissemurtud suvilasse ja abihoonesse.
Ajavahemikul 13-19.aprill Kolu külas on sissemurtud suvemajja ning varastati satelliitantennide vastuvõtjad,
mootorsaag Partner, ketassaag jt. tööriistu.
Kuritegevuse tase vallas tervikuna on tõusnud alates märtsikuu keskpaigast. Seetõttu juhin vallaelanike tähelepanu
oma vara juurdepääsu efektiivsemale tõkestamisele, samuti aitab suurendada elanike üldist valvsust naabrite
omavaheline koostöö, n-ö naabrivalve ja üksteisega info vahetamine. Igast kahtlasest sündmusest teatamine
politseile, võib aidata kaasa süüteo avastamisele, mitteteatamine aga jätab Teile endale süütunde, nii enda kui
teiste saamatusest midagi muuta. Soovin kõigile ilusat kevadet!
Mikk Altmets
Juhtivkonstaabel
Tel. 5166368
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MAI - JUUNI 2008 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
9. 05

18.00

10.05
10.05

17.00

16.05
17.05
18.05
20.05
30.05
31.05

10.00
17.00
16.00
11.30
17.00
15.30

1.06

19.00

21.06

15.00

22.06
23.06

20.00

Muusikakooli emadepäeva kontsert
Esinevad Kose Muusikakooli Kammerorkester ja solistid
KOSE LAAT
VALLA EMADEPÄEVA KONTSERT
(esinevad Kose valla laululapse 2008 võitjad)
ORU KEVADLAAT
Kuivajõe meeskoori 45 aasta sünnipäevapidu
Kose memmederühm Madlid 20
Lasteteater Nipitiri etendus Kuldlohe tants
Pilet 20.Oru Põhikooli KEVADKONTSERT
PÕLVKONDADE KONTSERT
Kell 15.00 rongkäik -algusega Vallamaja eest
Kell 15.30 kontsert
SÕPRUSKONTSERT Esinevad Kose Noortekoor, Neidude tantsurühm, Kose noorte segarühm külalised Ungarist ja Slovakkiast
PEREPÄEV (tuletõrje- tuleohutus) kavas: mängud, võistlused,
demonstratsioonesinemine. Saab näha tehnikat. Õhtul lõke.
JAANITULI Wismari Poisid, DJ Zwilling
JAANITULI Esinevad Ravila noorte tantsurühm, Uno Kaupmees
ja Lustgast, DJ Zwilling

Kose Pastoraat
Kose
Kose Gümnaasium
Oru Mõisa õuel
Oru Külakeskus
Kose Gümnaasium
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Kose Lauluväljak
Oru Külakeskus
Karla küla
jaanituleplats
Kose- Uuemõisa
Kose Lauluväljak

NÄITUSED, LOENGUD
5.05-10.06.2008
kuni 01.02.2009
7. mai

MARIA KILP isikunäitus
Vanade salmikute, päevikute ja laulikute NÄITUS
Avatud E 14.00- 18.00 ja T 9.00  12.00 Info tel. 53940813
Kohtumisõhtu psühholoog LEA VIIRESEGA teemal
 Abistan ennast ise

Kose Raamatukogu
Kose- Uuemõisa
Koduloomuuseum
Kose Päevakeskus

MATK Rahvaspordi kolmikürituse II etapp
Algus Kose Spordimaja eest
Rada avatud kuni 14.00
Tänavakorvpall

Kose Spordimaja

SPORDIÜRITUSED
04.05

12.00

14.06

10.00

Üritus toimub iga
ilmaga
Jälgi reklaami
Mandaat võistluspäeval kell 9.30

Kose korvpalliplats

! Jälgige reklaami INFO 607 9230 Oru Külakeskus, 633 9306 Kose Vald

45 AASTAT MEESKOORILAULU KUIVAJÕE MAIL
1962.aasta sügisel
võtsid kümmekond
Kose ja Kuivajõe
meest, nende hulgas
Voldemar Reima ja
Ralf Raudman nõuks
luua meeskoor, kelle
juhiks leiti õpetaja Märt Mõtuste.
15. aasta pärast oli koor kasvanud

47- liikmeliseks, koori juhatas Tõnu
Kuljus. Nendel aastatel osales koor
edukalt mitmetel põllumajandussüsteemi ülevaatustel. Peale
mõneaastast vaheaega asus koori
juhatama noor energiline Pille Ruul,
kelle käe all laulsime kodumaa taas
iseseisvaks. Uus aeg võimaldas
kooridel reisida- nii on koor andnud

kontserte Norra ja Rootsi Kuningriigis ja mitmeis paigus Soome
Vabariigis.
Viimased kuus aastat on dirigendikeppi hoidnud Mareks Lobe.
Ke s k k o n d m e i e ü m b e r o n
muutunud, koorilaul ei ole see, mis
aastaid tagasi. Samas peame ise
arenema ja leidma väljundeid,
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kuidas olla kaasaegne ja elujõuline.
Nii ongi täna koor ise saanud tublisti
nooremaks ja sellega on kaasnenud
edu. Koor on viimase viie aasta
jooksul andnud üle 60. kontserdi
erinevais Eesti paigus. Edukalt on
osaletud neljal lauluvõistlusel ja
kuuel laulupeol.
Tänusõnad endistele laulu-

õpetajatele Viive Kübarale, Heli
Sepale ja Kaili Pernile, kes erinevatel
aegadel koori ees seisnud.
Meie tegemisi olete kõik kutsutud
üle vaatama 17.mail 17.00 Oru
Külakeskuses.
NB! Koori proovid toimuvad Kose
Päevakeskuses esmaspäeviti 19.00.
Kõik uued hääled on oodatud, sest

ees ootavad uued huvitavad üritused
nagu Poiste- ja Meestelauluseltsi
laulupidu Saaremaal, laulutaat G.
Ernesaksa 100. aastapäeva kontsert
suvel ning sügisel ootab ees ülevabariigiline meeskooride lauluvõistlus.
33 aastat kooris laulnud
Henn Soontaga

HARJUMAA KLAVERIÕPILASTE KONKURSS
11.-12. aprillil toimus Keilas järjekordne Harjumaa klaveriõpilaste konkurss. Võistumängimisest võttis osa üle
80 õpilase 11-st muusikakoolist.
Kose Muusikakooli esindasid:
Ivonna Ethel Pak II klass (õp. Maiu Roosa)
Riho Peterson II klass (õp. Maarja Laas)
Merilyn Soone II klass (õp. Kai Rei)
Hendrik Ojasaar III klass (õp. Maarja Laas)
Marta Viiul III klass (õp. Kai Rei)
Konkursil oli vaja esitada kaks erineva karakteriga pala, millest üks oli seotud kindla temaatikaga: aastaaeg,
päeva osa, loodusnähtus.
Kõik meie õpilased osalesid konkursil esimest korda ning esinesid tublilt:
Riho Peterson
III koht
Ivonna Ethel Pak
Kiituskiri tubli esinemise eest.
Marta Viiul
Kiituskiri pala hea esituse eest.
Kahjuks ei saanud konkursil esineda III klassi õpilane Hendrik Ojasaar, kes vahetult peale kohalejõudmist Keilasse
vigastas käe.
Suur aitäh Riho Petersoni, Merilyn Soone ja Marta Viiuli vanematele, kes hoolitsesid selle eest, et kõik konkursist
osavõtjad Keilasse ja tagasi saaksid.
Eelteade: Esmaspäeval, 19. mail kell 17.30 toimub klaveriosakonna õpilaste kevadkontsert lastevanematele
Tallinna Keskraamatukogu saalis.
Klaveriosakonna juhataja Maarja Laas.

Kose Muusikakool võtab vastu
uusi õpilasi
2008/2009. õppeaastaks
klaveri, viiuli, akordioni ja
puhkpilli erialale.
(samuti ettevalmistusklassi)
Vastuvõtukatsetele palume tulla
26.mail 15.00-20.00
Kose Muusikakooli.
(soovitav koos vanemaga)
Täiendav info tööpäeviti alates
kella 13.00 st. telef. 6036216

Kevadõhtu mõisapargis
Kose-Uuemõisa mõisahärra
koos prouaga kutsuvad
kõiki pargipeole 21.mail
2008.a algusega kell 19.00,
et üheskoos kuulata ja vaadata
pillimehi, lauljaid ning tantsijaid

14 KOSE TEATAJA

mai

KOSE NOORED VALLUTASID ÜRII SÜDAMED SÄRAVATE SILMADE
JA NAERATAVATE NÄGUDEGA
Kose tantsijad lõid kaasvõistlejaid pika puuga
Maie Orava tantsude võistutantsimise Viimsis võitis
Kose noorterühm, kes edestas kaasvõistlejaid rekordilise
23 punktiga.
Tantsijad ise olid sellisest edust keeletud. Tundub
täiesti võimatu ja veel, et nii suure edumaaga teiste
ees, kirjeldas oma emotsioone Helen Kuuseoja. Ka
Ants Kari poleks elu sees arvanud, et rühm midagi
sellist suudab. Edu võti peitub Antsu sõnul rühma
juhendajas Kadri Tiisis, kellele keegi pettumust ei taha
valmistada. Ta oskab sinus tekitada sellise süümepiinade
tunde, et kui sa ei pinguta, siis sa oled ju lontrus,
selgitas Ants.
Nii Ants kui Helen leiavad, et teistest rühmadest erinesid
nad säravate silmade ja naeratavate nägude poolest.
Me ei häbene võõrale paarilisele silma vaadata ja
naeratada. Ja kui me teeme seda kõik koos rühmaga,
siis see loobki sellise särava sõpruskonna mulje, ütles
Ants.
Sügisel rühmaga liitunud Rasmus Raide, kelle jaoks oli
võistlus kõige esimeseks esinemiseks, jäi etteastega
väga rahule, kuigi oli enne ülesastumist päris närvis.
Teised üritasid rahustada, aga kui publikut nägin,
võttis jala värisema küll, meenutas Rasmus.
Ka rühma juhendaja Kadri Tiisi jaoks tuli võit üllatusena,
sest esialgu oli plaan minna võistlusele vaid kogemust
saama. Nad on ju tegelikult C-rühm ja võistlesid
endast palju vanemate ja kogenumatega, märkis
Kadri.
ürii esimehe Ülle Fereli sõnul lõid Kose noored teisi
oma noorusliku lusti ja hooga ning väga korralike
põhisammudega, mida erilise tähelepanelikkusega
jälgiti. Esimene labajala samm oli nii konkreetselt
paigas, et see kohe äratas ja pani ennast vaatama,
kommenteeris Ferel. Ta usub, et see oli rühmale väga
oluline võit, sest sellises kadalipus pole sugugi lihtne
esimeseks tulla, Kose valla inimestele soovitab ta aga
tunda rõõmu, et neil selline grupp olemas on.
Esikohaga kaasnes ka au korraldada järgmine
võistutantsimine 2011. aastal, kui Maie Orav 70aastaseks saab. Heleni arvates oleks väga vägev, kui
ligi pooltuhat tantsijat Eesti erinevaist paigust Kosel
kohtuks.

Tegelikkuses aga rühma juhendaja Kadri Tiisi sõnul
Kose vallas täna sellist kohta pole, kus võistlust
korraldada saaks. Loodame, et Kose kultuurikeskuse
ehitus hakkab kiiresti edenema, avaldas Kadri. Ta tõi
näite, et tänavu osales võistlusel 25 naisrühma, 14
segarühma ja neli ansamblit ligi 400 inimesega ja sellist
hulka rahvast pole praegu kuskile panna.
Kose vallast osales võistutantsimisel lisaks Kose
noorterühmale veel Lea Danilova ja Anneli Veinbergi
juhendatud naisrühm Kirilind, kes saavutas oma
kategoorias kuuenda koha ning Leida Tiisi juhendatud
Kose neiduderühm, kes tuli seitsmendaks.
Kadri Tonka
Kapaku tantsija
Infokast:
IV Maie Orava tantsude võistutantsimine 19.04.2008
Segarühmad
I Kose noored  103 punkti
II Rõõmutallad Kohilast  80 punkti
III Kolga segarühm 70 punkti
Naisrühmad
I Viisuveeretajad Tallinnast  78 punkti
II Jõgevahe pere Jõgevalt  74 punkti
III Meie Mari Laiuselt 67 punkti
VI Kirilind  53 punkti
VII Kose neiud  46 punkti

VABANDAME
aprillikuu lehes ilmunud sünnipäevalaste ees, kelle tegime 10 aastat vanemaks
MEIDA RÜÜTSALU
EVI TUTTELBERG
Õnnitleme Teid 80. sünnipäeval

KOSE TEATAJA 15

mai

Laupäeval, 24.mail kl 14.00 Harmi mõisa pargis Kõue
LASTE SIMMAN.
Sissepääs tasuta
Pühapäeval, 18. mail kell 14.00.-17.00 KIRIKU LASTEPÄEV
"Sinuga koos" Kogunemine pastoraadis (Jõe 4).
Ilusa ilmaga on kavas metsamatk, vihma korral on tegevus
siseruumides.
Kõik lapsed on teretulnud!

Seoses tootmismahu
kasvuga otsib
AS Cicada
asukohaga Kose alevik ja
Rooküla Harjumaa oma

TEADE!
Radix Hoolduse OÜ otsib
oma meeldivasse kollektiivi
suveperioodiks abitöölisi.
Vanus vähemalt 16.a.
Info telefonil : 5093898
Radix Hoolduse OÜ
Pikk 8a, Kose, Harjumaa

Kose Autokool OÜ

Müüa
saetud ja lõhutud
küttepuid
koos kohaletoomisega,
pikkus 30-50cm

kutsub teid autojuhi koolitusele
B kategoorias.
(automat ja manual käigukast)
Info ja registreerimine tel. ja
internet teel.

Tel. 56484838

5042096 , 6 307 299
info@autokoolkose.eu
www.autokoolkose.eu

Vajatakse
puudeladujaid
Nõrava külasse.

- Ohtlike puude langetamine
korvtõstukiga
pinnalt langetades
muuda ohtlik puu küttepuuks
- Viljapuude lõikus
- Puu võrakujundus

Tel 56484838

www.puuabi.ee
info@puuabi.ee
tel: 58379669

meeskonda:

PEHMEMÖÖBLI
VALMISTAJAID
KARKASSI
KOOSTAJAID
ABITÖÖLISI

Müüa
OPEL ASCONA 1,8.1-85
varuosadeks.
Agregaadid heas korras.
Suve, talverehvid velgedel.
Auto on igapäevases
kasutuses.

Kasuks tuleb eelnev
töökogemus
mööblitootmise
valdkonnas, kuid muidu
väljaõpe kohapeal.
Kontakt aadressil
Hariduse 2 Kose
Harjumaa 75101
Lisainfo tel.
6026430
5662003

ehitus- ja remonditööd
eramute ehitus
katuste ja fassaadide
ehitus ja remont
san. tehnilised tööd

Tel. 55519700 Toivo

OÜ Kuivajõe Farmer
osutab teenust pinnase
planeerimisel,tõste- ja
kaevetööde teostamisel
buldooseri,kopa, upitaja ja
minilaaduriga.
Lisaks võimalik rentida
kallurit poolhaagisega.
Hinnad soodsad.
Info tel.5035542
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TEADMISEKS
Alates 01.05.2008:
Avatakse kiirliin nr 144 Tallinn  Vaida  Kose
liin sõidab esmaspäevast neljapäevani marsruudil Tallinn  Vaida  Kose
liin sõidab reedel marsruudil Tallinn  Vaida  Kose  Kõue  Virla
laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel liin ei tööta
liinil olevad peatused on ainult Balti jaam, Kunstiakadeemia, Keskturg, Autobussijaam,
Sossimägi, Vaida, Kose, Kose-Risti ja reedel Virlasse sõitval reisil on peale Koset kõik
peatused.
Muutub bussiliini nr 131 Tallinn  Vaida  Tuhala  Kose  Kõue  Virla sõiduplaan
Muutub bussiliini nr 141 Tallinn  Vaida  Kose  Habaja  Kuimetsa sõiduplaan
Sõiduplaanid leiate aadressilt www.harjuytk.ee

Kas Sa kuuled kuis nutab Su kodu,
Su puudumist tunnetab seal.

Head ja sõbralikku naabrinaist

Päev õhtule laskus ja lõppes elurada....

Südamlik kaastunne Richardile
abikaasa

Vaike Aava

Vaike Aava`t

Mälestavad ja avaldavad kaastunnet
abikaasale ja lastele peredega naabrid
Aima ja Toomas
Kosejõe Kool mälestab
endist kauaaegset
töötajat

Endised töökaaslased Sülvi, Aili,
Asta, Elve, Valve

Südamlik kaastunne
Aime Bahovskile

Rein Pärteli

Südamlik kaastunne
Anne Lustile perega

armsa ema

kaotuse puhul.

Vaike Aava`t

ja avaldab kaastunnet
omastele.

kaotuse puhul.

Naabrid ja Kose
Raamatukogu töötajad

Valus on taluda kesk kevade hurma
kaotuse valu ja surma...

Südamlik kaastunne Anne Lustile perega
ema, ämma ja vanaema

Aurelie Kaasik
surma puhul.

Töökaaslased Kose sööklast
VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

kaotuse puhul.
Ülle, Aarne, Juta

Jäädavalt lahkusid
Helju Jääväli
Laine Halmäe
Õie Valk
Arnold Nokkur
Vaike Aava

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

