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SÜNNIPÄEVAD
95
SALME METS
90
MEIDA RÜÜTSALU
EVI TUTTELBERG
75
VILMA AALBOK
ENDEL-JOOSEP AAS
LAINE MAASIKMÄE
ADOLF TRAKS
HELJA VALLISTE
ENDEL-OSVALD VIIUL
70
ELJE ILVES
LEHTI KRUUSEMENT
ENDEL LAANEMETS
AGNES MIKK
ELVI ROOMERE
LINDA SOONTAGA

65
MARE ALGRE
HELME JÄRVSALU
AINO LAANEMÄGI
MAIT PAJUSALU
REIN SOON
MILVI SÜVING
60
ELSA KUBI
UNO MALK
TOIVO SAARET
SÜNNID
ANDRE KÖSLER s.02.03.2008
OLIVER PUNANE s.02.03.2008
HELLE-RIIN VALDI s.05.03.2008
ANGELINA KINSFATER s.05.03.2008
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 27. MÄRTSIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret Aavik, Sven
Andresen, Andrus Jõffert, Vello Kivistik, Merike Kummel,
Timo Nikitin, Valdur Oks, Arno Pavel, Margus Proos,
Kalle Pormann, Aarne Puistama, Ülo Roosnurm, Uno
Silberg, Eha Sepp, Aksa Veinpalu. Puudusid: Jüri
Anissimov ja Alvar Kasera.
Volikogus vastuvõetud otsused ja määrused ning
arutlusel olnud teemad:
Otsusega nr 145 osaletakse "Elukeskkonna arendamise
rakenduskavas" projektiga "Kose Muusikakooli rajamine
endise Kose Teeninduskooli ruumidesse", mille omafinantseering on 825 000 ja kogumaksumus
8 250 000 krooni.
Otsusega nr 146 osaletakse "Elukeskkonna arendamise
rakenduskavas" projektiga "Kose Avatud Noortekeskuse
rajamine endise Kose Teeninduskooli ruumidesse", mille
omafinantseering on 930 000 ja kogumaksumus
8 530 000 krooni.
Otsusega nr 147 müüakse otsustuskorras hinnaga 110
000 krooni Kuldar Saarloo`le Kose vallale kuuluv
korteriomand üldpinnaga 41,40 m², asukohaga Oru
2-4 Oru külas koos selle juurde kuuluva 414/1638
mõttelise osaga maatükist pindalaga 4131 m².
Otsusega nr 148 lõpetatakse Kose Vallavolikogu
02.11.2005 otsusega nr 4 moodustatud majanduskomisjoni tegevus.
Otsusega nr 149 moodustatakse Kose Vallavolikogu
alatine majandus- ja finantskomisjon.
Otsusega nr 150 valiti Kose Vallavolikogu majandusja finantskomisjoni esimeheks Margus Proos.
Otsusega nr 151 taotledakse Vabariigi Valitsuselt luba
Kose vallas Liiva külas sotsiaalmaa sihtotstarbega
Krossiraja katastriüksuse võõrandamist AS-ile K.U.Mell.

Otsusega nr 152 delegeeritakse veeseaduse § 3 lõikes
2 punktis 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamine Kose Vallavalitsusele.
Määrusega nr 104 kinnitati Kose Spordikooli uus
põhimäärus.
Määrusega nr 105 kinnitati Kose Muusikakooli uus
põhimäärus.
Määrusega nr 106 kinnitati Palvere Külakeskuse uus
põhimäärus.
Määrusega nr 107 kinnitati Kose Avatud Noortekeskuse
põhimäärus.
Määrusega nr 108 kinnitati Kose valla ehitusmäärus.
Võeti vastu protokolliline otsus Euroopa Harta naiste
ja meeste
võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus ja loeti
Noorsootöö arengukava
aastateks 2008-2013 esimene lugemine lõppenuks.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 24.
aprillil 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).

TEADAANNE
Kose valla ja Radix Hoolduse OÜ ühisel ettevõtmisel, korraldatakse heakorrapäevade raames
24  27. aprill 2008 suuregabariidiliste jäätmete, mis konteineritesse ei mahu (vana mööbel
jms) tasuta kogumine.
Kogumiskohad on järgmised:
KOSEL  Teeninduskooli platsil Ujula tänaval (täitematerjali juures);
KOSE-UUEMÕISAS  endine EPT territoorium pakendi-, paberi- ja papikonteinerite
juures;
ORUS  vana katlamaja juures asfaltplatsil;
RAVILAS  katlamaja juures vabal platsil;
PALVERES  külakeskuse vastas üle tee oleval platsil.
Palume mitte tuua olmejäätmeid, autode ja traktorite rehve, akusid, ohtlike jäätmeid
(nt külmikud, televiisorid, eterniiti, ehitus- ja lammutusjäätmeid).
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KMH PROGRAMMI AVALIKU VÄLJAPANEKU
JA AVALIKU ARUTELU TEADE
Kose Vallavalitsus teatab Harju maakonnas Kose vallas Kanavere ja Karla külas Sepa lauda kinnistul (kat nr
33701:004:0337) algatatud OÜ Kuivajõe Farmer 1010 pealise Kuivajõe farmikompleksi keskkonnamõju
hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
Keskkonnamõju hindamine algatati Kose Vallavalitsuse poolt 28.10.2008. a korraldusega nr 39
projekteerimistingimuste andmiseks olemasolevale laudakompleksile laiendusena kavandatava 510 kohalise
lüpsilauda ehitusprojekti koostamiseks. KMH algatamise otsuse tegemisel tugineti Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele § 3 lg 1, § 6 lg 1 p 27 ja lg 3, § 7 punkt 4, § 11 lg 2. KMH tulemusi
arvestatakse ja kasutatakse hilisemas tegevusloa andmise menetluses.
Arendaja on OÜ Kuivajõe Farmer, aadress Karla küla, Kose vald, 75101 Harju mk, kontaktisik Urmas Põlluaas,
tel 503 5542.
Otsustaja on Kose Vallavalitsus, Hariduse 1, Kose alevik, Kose vald, 75101 Harju mk, tel, faks 633 9320, epost:vald@kose.ee, kontaktisik Merle Pussak.
Järelvalvaja on Harjumaa Keskkonnateenistus, aadress Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kontaktisik Ly Jalakas,
tel 672 2495 , e-post: ly.jalakas@harju.envir.ee
Ekspert on AS Maves (aadress Marja 4d, 10617 Tallinn), kontaktisik Silver Riige (litsents KMH0017), tel 656
7300, e-post: silver@maves.ee.
Harju maakonnas Kose vallas Karla külas Sepa lauda kinnistul (kat nr 33701:004:0337, pindala 48,29 ha)
paikneb OÜ Kuivajõe Farmer Kuivajõe 660-pealine farmikompleks. Hetkel ehitatakse kaasaegse sisustusega
510-kohalist piimafarmi, mis peab valmima käesoleval aastal. Loomi peetakse vabapidamisel ning kasutatakse
vedelsõnnikutehnoloogiat (laguun-tüüpi sõnnikuhoidla).
Peale selle peetakse noorloomi kahes omavahel ühendatud laudas ning ühes eraldi laudas, kus peetakse vasikaid.
Lautade juures on tahesõnniku hoidlad, mis ei vasta keskkonnanõuetele ja mille mahud ei vasta 8 kuu sõnniku
hoidmise nõudele.
Kavandatav tegevus näeb ette ehitada juurde veel üks 510-kohaline lüpsilaut. Lüpsilauda valmimisel
rekonstrueeritakse endised noorloomalaudad ja minnakse üle vedelsõnnikule. Olemasolevad tahesõnnikuhoidlad
likvideeritakse. Loomi hakkab farmis olema ca 1010 pead.
Keskkonnamõju hindamise objektiks on 1010 pealine OÜ Kuivajõe Farmer Kuivajõe farmikompleks.
Farmi varustab veega 75 m sügavune puurkaev, mis kuulub OÜ Kuivajõe Farmer. Puurkaev-pumpla asub farmist
ca 70 m kirde pool farmi territooriumil. Laudas tekkiv reovesi ning silomahlad juhitakse vedelsõnnikuhoidlasse
ning laotatakse koos sõnnikuga põldudele.
KMH eesmärgiks on hinnata farmi tegevusega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, keskendudes vee- ja
õhukeskkonnale ning nende ulatust. Keskkonnamõjude hindamise käigus käsitletakse ka alternatiivseid lahendusi
ja pakutakse välja keskkonnamõjude leevendusabinõud.
Oluline on arvestada, et rajatav farm paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Piirkonnas esineb karsti. Kuivajõe
farmist ca 150 m kaugusel idas voolab Kuivajõgi, mis 0,5 km siit allavoolu läheb, olenevalt vooluhulgast, kas
täielikult või osaliselt maa alla (Kuivajõe sängi ja kaskede puiestee kaitseala). Planeeritavast laudast sadakond
meetrit läänes kasvavad kaitsealused Kurena pärnad ja Kurena künnapuud. Lähimad elamud paiknevad farmi
territooriumist alates 150 m kaugusel. Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju
ega mõju Natura 2000 aladele.
KMH programmi avalik väljapanek kestab 31. märtsist kuni 15. aprillini 2008 Kose Vallavalitsuses ja Kose valla
koduleheküljel http://www.kosevald.ee.
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Avaliku väljapaneku ajal saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
Kose Vallavalitsuses tööpäeviti kl 9.00-16.00 ning e-posti aadressil silver@maves.ee.
KMH programmi avalik arutelu toimub 15. aprillil 2008 kl 16.00 Kose vallamajas Hariduse 1, Kose alevik.

KOSE VALLAVALITSUS TEATAB:
Kose Vallavalitsus teatab, et Kose alevikus asuvate Nigula teeäärse, Nigula tootmise ja Siloaugu
kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu toimub 8. aprillil 2008 kell 16.00 Kose Vallavalitsuse saalis,
Hariduse tn 1, Kose alevik.
Kose Vallavalitsuse 24.03.2008 korraldusega nr 154 on vastu võetud Kose-Uuemõisa alevikus Vanatoa
I kinnistu (33701:002:0044) detailplaneering. Väljapanek toimub 04.04.2008-18.04.2008 KoseUuemõisa raamatukogus, Tiigi 1, Kose-Uuemõisa alevik. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine
kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tänava maa-ala ning liikluskorralduse määramine.
Planeeritav ala on 9,30 ha. Planeeringuga moodustatakse 33 eramu-, 2 ridaelamu-, 2 ärimaa-, 1
sotsiaalmaa-, 1 alajaama-, ja teemaa krunt. Elamud võivad olla max 2 elukorrusega ja kõrgusega mitte
üle 8 m.
Kose Vallavalitsuse 24.03.2008 korraldusega nr 152 on algatatud Kose alevikus Karla kinnistu
(33702:001:0034) detailplaneering pindalaga 32512 m2.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine ning
liikluskorralduse määramine.
Kose Vallavalitsuse 24.03.2008 korraldusega nr 153 on algatatud Oru külas Sõbra kinnistu
(33701:004:0495) detailplaneering pindalaga 6,14 ha.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine ning
liikluskorralduse määramine.

KOSE VALD TOETAB VAHETUSÕPILASTE ÕPPIMIST VÄLISMAAL
Eesti haridussüsteemis on kohustus omandada põhiharidus. Edaspidiste teadmiste kogumiste viisid sõltuvad
igaühe võimalustest ning püstitatud elueesmärkidest: kes läheb kutsekooli, kes gümnaasiumisse, kes vaatab
veidi laias maailmas ringi ning kogub teadmisi ning oskusi seal.
Üheks võimaluseks piiri taga silmaringi laiendada on liituda YFU õpilasvahetusprogrammiga. YFU Eesti on
mittetulundusühing. Kogu organisatsioon põhineb vabatahtlikel ning on loodud 1950 USAs. Eestis on tegutsenud
juba 15 aastat. Aastas läheb välismaale õppima umbes 140 noort ning meile tuleb umbes 22. Kose vallast on
selle programmi raames käinud teadmisi kogumas 6 hakkajat õpilast. Programmis osalemine on õpilasele suur
ettevõtmine eriti materiaalses mõttes, sest seni on osaletud programmis mis kestab üks aasta. Kose vallal on
kujunenud heaks tavaks toetada omalt poolt noorte õpinguid vahetusõpilasena. Seni on toetatud igat õpilast
5000 krooni ulatuses. Kose valla 2008 aasta eelarvesse oleme planeerinud 10 sponsortaotlust. Uueks 2009
eelarveaastaks ootame taotlusi kuni 1. oktoobrini 2008.
HEAD ÕPPIMIST!
Erge Loorits
Haridus- ja kultuurinõunik
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MILLINE ON SINU VÕI SU PERE ÕPILUGU?
Sellele küsimusele ootame vastust kuni 1. septembrini 2008.
Miks? Ikka selleks, et üles leida, jäädvustada ja tunnustada Kose valla täiskasvanud õppijaid ning vääriliselt
võtta osa XI täiskasvanud õppija nädalast (TÕN) mis saab toimuma 10- 17. oktoobril 2008.
Õpilugu võiks olla esseena. Hea kui elektrooniliselt, kuid võib olla ka paberkandjal. Kui on raskusi mõtete kirja
panekuga siis saab abi Kose valla rahvaraamatukogudest, Kose ja Oru lasteaiast.
Kontaktid:

Kose lasteaed
Oru lasteaed
Kose raamatukogu
Kose- Uuemõisa raamatukogu
Oru raamatukogu
Ravila raamatukogu

Erika Suvi
Liivi Siht
Heljo Järvelaid
Sirje Bärg
Marju Purgats
Piret Täht

TÕNi liikumine on alguse saanud 1992 aastal Inglismaal, rahvusvaheline käivitamine UNESCO poolt toimus
2000 aastal. Eestis korraldab TÕNi nädalat Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras juba
üheteistkümnendat aastat. Kose vald on liitunud selle liikumisega alates 2005.
Täiskasvanud õppija nädal on aeg mil propageeritakse elukestvat õpet. Tehakse kokkuvõtteid oma teekonnast
 küsitakse endalt, kas ma õpin, mida ja kuidas ma õpin ning mismoodi saan oma tarkust igapäevaelus kasutada.
Elukestev õppimine on omane igale inimesele. Enesetäiendamine annab kindlustunde oma eluga edasi minna
ja uusi väljakutseid vastu võtta.
Täiskasvanud õppija nädal on ka tunnustamise nädal- tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta
koolitussõbralikumat organisatsiooni ja aasta koolitussõbralikumat omavalitsust. Tunnustamise eemärgiks on
väärtustada õppimist ja õpetamist erinevatel tasanditel: avalikus, erasektoris ja kolmandas sektoris. Tunnustatute
valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja ülevabariigilisel. Iga maakonna täiskasvanud
õppija nädala tugigrupp esitab vabariiklikuks tunnustamiseks kõikidest eelpool nimetatud kategooriatest ühe
kandidaadi, kelle hulgast ETKA Andras juhatus valib silmapaistvama/parima aasta õppija ja koolitaja ning
koolitussõbralikuma organisatsiooni ja omavalitsuse vastava nimetuse omistamiseks. Seni Kose valda tulnud
märkimist väärivad tunnustused on saanud: Kose Kunstikeskus ( Aasta koolitussõbralikum organisatsioon 2006
Harjumaal), Marina Kuuseoja (Aasta õppija 2007 Harjumaal), Kose Vald ( Aasta koolitussõbralikum omavalitsus
2007 Harjumaal ja Vabariigis).
Kerget sulge ning head pealehakkamist. Õpilugude kirjutamise ja saatmisega võib alustada juba täna.
Erge Loorits
Haridus- ja kultuurinõunik

VÕIMALUS SAATA LAPS SOODUSTUUSIKUGA LASTELAAGRISSE
14. aprillil algab registreerimine soodustuusikuga lastelaagritesse lastele vanuses 7  15 eluaastat. Registreerimine
lõpeb 30. mail või kohtade täitumisel. Tuusikuid on Kose vallal kokku 45.
Sellel aastal on tuusikuid kahte erinevasse laagrisse:
Urumarja Noortelaager 19.august - 26. august, 8 päeva, 20 kohta (lapsed vanuses 7.-15.) Soodustuusiku
maksumus 800.Urumarja laager asub Pärnumaal, Tori vallas.
Luunja Noortelaager 08.juuli - 15.juuli, 8 päeva, 25 kohta (lapsed vanuses 7.- 12.) Soodustuusiku maksumus
432.Luunja laager asub Tartumaal, Luunja vallas, Kabina külas.
Registreerumiseks tuleb täita avaldus ja tuua see valla sotsiaalosakonda või saata meiliaadressile merike@kose.ee.
Avalduse blankette saab Kose Vallavalitsusest või Kose valla kodulehelt.
Kui avaldusi tuleb rohkem kui kohti, võetakse otsustamisel aluseks avalduse saabumise järjekord ja perede
keskmine sissetulek.
Pered, kelle keskmine sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on väiksem kui 3000 krooni, võivad taotleda
sotsiaalkomisjonilt 50% lisasoodustust (tuusiku maksumus siis vastavalt 400.- või 216.-). Lisasoodustuse
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saamiseks tuleb sotsiaalkomisjonile esitada eraldi avaldus koos palgatõendi(te)ga.
Laagrisse viib lapsed valla poolt tellitud transport ja selle eest lapsevanem tasuma ei pea.
Lisainfo Merike Pihla tel. 633 9305, 511 8774, meiliaadress: merike@kose.ee
Info Kose vallas toimuvate suviste laagrite kohta ilmub järgmise kuu Kose Teatajas ja pannakse maikuu alguses
üles ka valla kodulehele.
SOTSIAALHOOLEKANDE TEATED
Abilaegas nõuandetelefon 60 888 60 töötab E ja R kella 16-21 ning T ja N kella 8-13
Helistajatele antakse praktilist nõu puude astmetega ja rehabilitatsiooniga seonduvast, puude iseärasustest,
erinevate toetuste taotlemisest, abivahenditest, tööhõivest, hariduse omandamisest jpm. Lisaks antakse
infot puuetega inimestega tegelevatest organisatsioonidest, rehabilitatsiooniasutustest jne. Pakutakse
puudest tingitud psühholoogilist nõustamist, kuid loomulikult on olulisimaks just murede, ettepanekute,
läbielamiste ja muu helistaja jaoks olulise ärakuulamine!
Nõustamistelefonile vastavad oma ala spetsialistid, kes omavad praktilist kogemust puuetega inimestega
seotud küsimustes.
Valitsus kinnitas 13. märtsil, riikliku pensioni 2008. aasta indeksi väärtuse, tänu millele pension
kasvab 21,6%.
HEAD VALLAELANIKUD JA KOOSTÖÖPARTNERID KOSE TERVISEKESKUSEST, KOSE PEREARSTIKESKUSEST, KOSE KIIRABIST NING RAVILA JA PAUNKÜLA HOOLDEKODUST!
31. märts oli minu viimane tööpäev Kose Vallavalitsuses. 5 aastat on kiiresti möödunud ja nüüd on aeg
uuteks väljakutseteks. Olen selle aja jooksul palju õppinud ja selle kogemuse eest olen tänulik Teile!
Soovin kõigile tervist, hingerahu ja kaunist kevadet!
Astrid Ojasoon
01.aprillist asus sotsiaalnõunikuna tööle Merike Pihla ( seni töötas lastekaitsespetsialistina).
e-posti aadress: merike@kose.ee tel. 6339327

1. MAI - KEVADPÜHA
LIIKLUSTEEMALINE PEREPÄEV  JALGRATTAGA TERVEKS
KOSEL
Algusega kell 11.00
KAVAS:
Koolieelikute jalgrattaralli  võistlevad kõik vanused eraldi
Vigursõidu võistlus koolilastele vanuseklassides:
7  9 aastased
10  13 aastased
14  18 aastased
Emad
Isad
TÖÖTOAD:
Liiklustestide harjutamine
Liiklusteemaliste piltide värvimine-joonistamine
Batuudid ja lõbusad mängud kõigile
PÄEVA AITAVAD KORRALDADA:
Kose Valla Lastekaitse Ühing, Kose Koolitus,
Kose Vallavalitsus, Kose Spordimaja
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100 AASTAT KOSE RAAMATUKOGU
21.03.1908.a. Kuberner kinnitas Rahvahariduse Seltsi Kose Haruseltsi taotluse raamatukogu asutamiseks.
06. juulil, raamatukogu avamise ajal, oli annetajatelt kogutud juba 301 raamatut. Seltsi liikmetele oli laenutamise
tasu 50 kopikat aastas, võõrastele 1 rubla aastas.
Üksikuid raamatuid laenutades tuli seltsi liikmetel tasuda 5% raamatu hinnast, teistel lugejatel 10 %.
Raamatukogu esimeseks juhatajaks valiti Kuivajõe vallakirjutaja Tõnis Hommik (1908  1916).
1908-1941 on koguhoidjateks olnud päevapiltnik Gustav Veinberg, Kose Piimaühistu tööline Roosa Jakobson
(Nurk), pagar Hans Kruusement, päevapiltnik ja raamatukaupmees Jaan Tolman, kooliõpetajad Gustav Lindvest
ja Elisabet Muru, endine Ravila vallakirjutaja Peeter Nurk. Raamatukoguhoidjad töötasid tasuta.
1916. a. Kogus oli juba 785 raamatut.
1928.a. Raamatukogu kasutamise eeskiri (14 punkti):
9. Kui lugija raamatut määratud tähtajaks tagasi ei too, siis maksab ta iga järgneva päeva eest trahvi 2 % ja
peale selle kirjaliku meeldetuletuse eest 6 marka.
20. okt. 1935. a. Kosel toimus Eesti raamatu 400. aastapäevale pühendatud aktus.
21. jaan. 1937.a. Kose Haridusseltsi poolt korraldati raamatukogu päev (70 osavõtjat):
Kavas: 1. G. Lindvest Ülevaade Kose raamatukogu arenemisest ja tegevusest
2. K. Vaarik Mida ja kuidas lugeda
3. N. Ruus (Eesti haridusliidu konsultant) Raamat elutarbena
1941. a. Sõjatules hävis Kose Haridusseltsi maja koos selles 1922.a. alates asunud raamatukoguga
1949. a. Ravila Valla Täitevkomitee korraldusel avati raamatukogu uuesti. Raamatukogu asukohaks sai Kose
pastoraadi (tolleaegse kultuurimaja) väike saal ja juhatajaks Ellen Kukk.
1951.a. Alustati rändraamatukogude loomist (Paunküla IK, Kose haigla jne.)
1959.a. Raamatukogu kolis Jõe t. 1 majja, raamatukogus oli 561 lugejat, 12 517 laenutust, kogu suurus 11315
eksemplari.
Kohtumas käisid A. Hint, J. Smuul, D. Vaarandi, E. Krusten, H. Suislepp, E. Maasik jt.
1970.-1975.a. Kose-Paunküla paarisraamatukogu. Rohkem tähelepanu pöörati sisetööle-kataloogide korrastamine,
erinevate kartoteekide koostamine, näituste eksponeerimine jne.
1979.a. Raamatukogu sai juurde endised Kose külanõukogu ruumid (valmis uus külanõukogu hoone, praegune
vallamaja).
1983.a. Tähistati Kose Raamatukogu 75. juubelit. Marju Verk koostas selleks puhuks raamatukogu kroonika,
kus oli lisaks raamatukogu ajaloole käsitletud ka Kose alevikus toimunud tähtsamaid sündmusi.
1984.a. novembris sai raamatukogu ruumid Vahtra 20-3 asuvasse kolmetoalisse keskküttega korterisse, kus
algusest peale kummitas ruumikitsikus ja raamaturiiulid ulatusid põrandast laeni.
1988.-1989.a. Rahvas luges ajalehti- ajakirju, kirjanikud tegid poliitikat ja raamatukogu laenutuste-külastuste
arv muudkui vähenes.
01.07.1989.a. Eksperimendi korras moodustati Kose vald. Raamatukogu majanduskulud ja töötajate palgad
maksti vallavalitsuse poolt, kirjandusega komplekteerimine ja metoodiline juhendamine jäi Keskraamatukogule
Keilas.
1993.a. Kose Raamatukogust sai Kose vallavalitsuse eelarveline asutus.
Kose Raamatukogu tähistas 85. aastapäeva.
01.07.1996.a. Kose Raamatukogu alustas tööd uutes ruumides Ravila mnt. 12.
Kingituseks sai raamatukogu vallavalitsuselt koopiamasina (esimene raamatukogu ajaloos), külalisteraamatusse
kirjutati palju kiitvaid hinnanguid ilusate avarate ruumidega kultuurikolde eest Kose vallas.
1998.a. Esmakordselt registreeriti aasta jooksul üle 1000 lugeja (1010)
1999.a. Alustati uudiskirjanduse sisestamist raamatukoguprogrammi Kirjasto 3000,
külastati sõprusraamatukogu Soomes Ristiinas ja alustati toredate ühisürituste korraldamist (raamatunäituste
vahetamised, kohtumine soome noorsookirjanikuga jne.).
2000.a. Küla Tee projekti raames eraldatud raha eest sai raamatukogu Interneti püsiühenduse, lugemistoas
alustati fotonäituste eksponeerimist(E.Lille, V.Saliste jt.)
2002.a. Koostöös Kose Kunstikeskusega alustati raamatukogu lugemistoas kunstinäituste väljapanekuid,
lugejatega kohtusid kirjanikud Jaanus Vaiksoo, Leo Kunnas, Kadri Kõusaar (koos ERM-i teenelise kirjasaatja,
vanaisa Endel Kõusaarega), Maimu Berg.
2005.a. Alustati lugejate registreerimist raamatukoguprogrammis URRAM ning 1.oktoobril
sai alguse elektrooniline laenutus.
2007.a. Lõpetati kirjanduse arvelevõtmine raamatukoguprogrammis URRAM, jätkati erinevate näituste
eksponeerimist lugemistoas, kohtuti Aidi Valliku, Elme Väljaste, Erika Rausbergiga, korraldati tore perepäev,
osaleti Astrid Lindgreni 100. sünniaastapäeva tähistamise üritustel jne.
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Kõikidele Kose Raamatukogu töötajatele omistati Raamatukoguhoidja IV kutsekvalifikatsioon
2007.a. oli Kose Raamatukogus:
1 063 lugejat
29 584 laenutust
13 936 külastust
68 üritust, neist lastele 38
2008.a. Ootame raamatukogusse kõiki endisi, praegusi ja uusi külastajaid.
Raamatukogu on avatud E  R 10.00  18.00
L
10.00  14.00
Rõõmsa kohtumiseni!
Heljo Järvelaid
Kose Raamatukogu juhataja

KOSE RAAMATUKOGU 100. AASTAPÄEVA ÜRITUSED
07.04. Muinasjututund raamatukogus Kose lasteaia lastele
08.04. Raamatukonverents RAAMATUKOGU EILE, TÄNA, HOMME
Kell 13.00 Kose Gümnaasiumis
09.04. e-raamatukogu päev
Tutvustame erinevaid avalikke raamatukoguprogramme
Kose Gümnaasiumi õpilastele ja raamatukogu külastajatele
10.04. Raamatunäitus KOSE RAAMATUKOGU 100 AASTAT
11.04. Kose Raamatukogu 100. aastapäeva pidulik koosviibimine endistele töötajatele ja külalistele
12.04. Raamatukogu juubelipäev
Kauaaegsete aktiivsete lugejate austamine Kose Raamatukogus

KUI ILUS, KUI ILUS, KUI ILUS

..

On ju tore, et nii meie riik kui ka inimesed iseenda mõttemaailmas on saanud lahti lastehaigusest: kõik, mis
on endine ja vana on halb tingimusteta ja ei sobi uude ja väärikamasse &nbsp;ellu kaasamist!
&nbsp;
Tegelikult me sorteerime ju ka kodus oma riidekappe ja panipaiku ja ei viska ju &nbsp;kergekäeliselt kõike
väärtuslikku minema. On asju, mis on traditsionaalsed juba esivanemate pärandina, on armsaid ja hinnalisi
esemeid&nbsp; nii emotsionaalses kui materiaalses mõttes. Ja on asju, mille juures käsi jääb peatuma  kas
mitte uuesti kasutusse võtta.
Ja on rõõm tõdeda, et üheks selliseks väärtuseks peetakse meil jälle, küll ehk kaugetest nõukaaegadest pärit ,
kuid siiski armast ja naiste hinge elevust toovat &nbsp;Naiste Päeva.
On saanud juba traditsiooniks, et 8.märtsi õhtul koguneb Kose Gümnaasiumi&nbsp; armsasse tillukesse saali
laulurahvas.Võõrustajaks &nbsp;nagu ikka Kose oma naiskoor Krõõt, külalisteks Haapsalu&nbsp; naiskoor
Kaasike, Haapsalu Meeskoor, Kuusalu Meeskoor, Paide Meeskoor.
Kutsutute hulgas olid sõbrad ka Lihulast ja Raplast, kahjuks neist sõltumatutel asjaoludel jäi see pidu&nbsp;
nende jaoks sel aastal vahele. Mis aga ei tähenda, et nad sel õhtul vähemalt mõtteski meiega poleks olnud.
Iga koor esitas saalitäiele kuulajaskonnale oma kaks-kolm parimat laulu, viimaseks, lõpulauluks esitasid naised
üheskoos &nbsp;naiskoor Kaasike dirigendi&nbsp; Sirje Kaasik enda laulu:
kui ilus, kui ilus, kui
ilus
kui ilus on taevas ja
maa.
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Kui ilus on
inimsüda
Ja kallim, ja kallim
Su silmapaar
.
Peale kontserti jätkus juttu veel kauaks. Lauljatel kohvilaua ääres,&nbsp; Andrese pakutud muusikat&nbsp;
kuulates, tantsides . Vip toas aga istusid ninapidi koos kooride dirigendid, et paika panna uusi ühisüritusi.
&nbsp;Sest&nbsp; suvi on ju ees
Oli tõesti ilus õhtu.
Aitäh osavõtjatele ja Kose vallarahvale, kes sellest peost osasaama olid tulnud.
&nbsp;
Tiiu Mõtt
Kose naiskoor "Krõõt"
laulja

APRILL - MAI ALGUS 2008 KOSE VALLAS TOIMUVAD
KULTUURISÜNDMUSED
5.04
5.04
8.04
11.04
11.04

18.00
16.00
14.00
19.00

20.04

11.00

25.04
26.04
9. 05

16.00
19.00
18.00

10.05
10.05

17.00

Kose VALLA LAULULAPS 2008
KAPAK 30 Rahwa pidu laulu, tantsu ja pillimänguga
Eakate ja mudilaste teatripäev
KONTSERT esinevad Pillipiigad
Vana Baskini Teatri etendus PLASTIKVÕILEIB
Piletid 100/125.- müügil Oru Külakeskuses
Cantate pühapäev, esinevad Kose koorid, Krõõt, Meelika,
Kose kammerkoor
KLUBIÕHTU
KOSE VALLA TANTSUPÄEV
Muusikakooli emadepäeva kontsert
Esinevad Kose Muusikakooli Kammerorkester ja solistid
KOSE LAAT
VALLA EMADEPÄEVA KONTSERT
(esinevad Kose valla laululapse 2008 võitjad)

Kose Gümnaasium
Oru Külakeskus
Kose Lasteaed
K-Uuemõisa L/Algk.
Oru Külakeskus

NÄITUS Kose raamatukogu 100 aastat
Vanade salmikute, päevikute ja laulikute NÄITUS
Avatud E 14.00- 18.00 ja T 9.00  12.00 Info tel. 53940813

Kose Raamatukogu
Kose- Uuemõisa
Koduloomuuseum

Neptuni pidu algklasside ujumisvõistlus Juhend Kose
Spordimajas
Ülevallaline mälumänguturniir Mäluveski võistkonnad
lõppvoor
Individuaalvõistlus
Kose Spordikooli heidete päev
MATK Rahvaspordi kolmikürituse II etapp Üritus toimub iga
ilmaga, jälgi reklaami
Rada avatud kuni 14.00

Kose Spordimaja

Kose Kirik
Kosejõe kool
Kose Pastoraat
Kose
Kose Gümnaasium

NÄITUSED
10.04-6.05.2008
kuni 01.02.2009
SPORDIÜRITUSED
9.04
16.04

19.00

25.04
04.05

15.00
12.00

Oru Külakeskus
Kose
Kose Spordimaja

! Jälgige reklaami INFO 607 9230 Oru Külakeskus, 633 9306 Kose Vald
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LOODE-EESTI VIIULIÕPILASTE KONKURSS
Naistepäev 8.märts möödus Kose Muusikakooli tütarlastest viiuliõpilastele ja naisõpetajatele väga töiselt. Nimelt
toimus Saue Muusikakoolis Loode-Eesti muusikakoolide viiuliõpilaste konkurss. Loode-Eesti hõlmab HarjuRapla-Läänemaad ja Eesti saari. Kokku osales konkursil 41 viiuliõpilast.
Koolide esindused olid erineva suurusega: 1-4 õpilast kooli kohta.
Kose Muusikakooli esindasid 8 õpilast.
Anna-Helena Inno III klass (õp. A.Kadarik)
Hannela Liht III klass (õp.A.Kadarik)
Madli Viiul III klass (õp.G.Helilaid-Ruben)
Gertrud Sild IV klass (õp.G.Helilaid-Ruben)
Kelly Veinberg IV klass (õp.J.Helilaid)
Kristina Piksar V klass (õp.G-Helilaid-Ruben)
Eliise Urke VII klass (õp. A.Kadarik)
Sanna Lutsoja VIII klass (õp.G.Helilaid-Ruben)
Kontsermeistri tööd tegid Maarja Laas ja Natalja Lunjova.
Kõik meie õpilased esinesid erilise entusiasmi ja hea vastupidavusega.
Kava oli raske ja koosnes kolmest erinevast teosest. Igal õpilasel tuli laval olla vähemalt 15-20 minutit.
Kahju et zürii jättis paljudele vanusegruppidele I koha üldse välja andmata.
Kose Muusikakooli õpilased esinesid edukalt ja tõid koju järgmised kohad:
Madli Viiul
II koht
Hannela Liht
III koht
Gertrud Sild
III koht
Kelly Veinberg
Diplom parima karaketrpala esitamise eest.
Transpordi eest Sauele ja tagasi hoolitsesid perekonnad Inno, Viiul ja Sild.
Täname neid meiega koos veedetud päeva eest!
Kose Muusikakooli parimaid viiulisoliste ja kammerorkestrit on võimalus kuulata emadepäeval, 9.mail
kell 18.00 Kose Pastoraadis.
Esitusele tulevad A.Vivaldi Concerti Grosso ja G.F.Händel Veemuusika.
Ilusat kevadet soovides Juta Helilaid.
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Algus märtsikuu Kose Teatajas

KRAHV PETER AUGUST FRIEDRICH VON MANNTEUFFEL.
BUKETT VÄRVIKAID JA MITMEPALGELISI TOONE.
Koostaja Aksel Orasi

PÕLVNEMINE JA LAPSEPÕLV.
KOLIMINE RAVILASSE.
Peter August Friedrichi vanaisa Gotthard Johann oli omal ajal ustavalt Vene keisririiki teeninudmaanõunikuna
ja isegi üksvahe olnud Eestimaa asekuberner. Majanduslikult oli vanaisa end korralikult kindlustanud, olles kuue
mõisa omanik Eestimaa kubermangus. Tema kui balti aadliku teeneid oli tunnustatud Vene riigi poolt krahvi
tiitli omistamisega suguvõsale, mis kuulus ka edasi pärandamisele. Nõnda sai siis pojapoeg kõigiti väärilise
täisnime: Krahv Peter August Friedrich von Mannteuffel. Sellisel kujul on ta ise väärikalt allkirjastanud oma
portree.
Samal 1768. aastal omandas Peteri isa Karl von Mannteuffel Ravila mõisa von Dettloffidelt, kes olid mõisa
majandanud Põhjasõja järgselt siiani. Mis tõmbas noort aadliperet Tallinnast maale,linnalähedasse paika,
looduslikumasse keskkondavõib vaid oletada edasisi sündmusi jälgides. Mõis oli suur ja talle allusid mitmed
abimõisad.
Siin otse käe-jala juures asus kihelkonna keskus pilvini ulatuva kirikutorniga muistse jõe saarel. Pirita jõgi
kunagine Viikingite aegne kaubatee ürgsete ning maaliliste kallastega lookles siinsete põldude ja metsade vahel
ja veeretas vetevoogusid alla mere poole. Teadupoolest oli see vana ja ajalooline keskus oma lugudega, millest
vahel pikkadel talvistel küünlatuledes salongiõhtutel Tallinnas räägiti, kus maalt tulnud aadel talvepuhkust veetis
ja lõbusalt koos käis. Paik kus parajasti mõis asus kandis muistset nime Mägise, mis Taani Hindamisraamatusse
oli kirja panduna kandnud nime Maechius. Siinsamas kõrval asus aga naaberküla, mis Taani Hindamisraamatus
on leidnud ülestähendamist Raueliku nime all, millest arvatakse tulenevat hilisem Ravila nimi. Pealegi on sellel
külal olnud muiste arvukam kogukond perede ja liikmete arvu poolest kui seda oli Mägise. Siinkohal oleks
kohane lisada paar repliiki, mis kunagi on kuuldud vanemate inimeste suust, keda aga tänapäeval laua ääres
pruukosti ei ole enam võtmas vaid on ammugi juba kodumaa mulla toidul.
Kunagi kui rüütlid olid taanlasi omale appi kutsunud, et Eestimaa paganaid ristiusku pöörata ja nad oma väega
olid jõudnud siinsetele maadele; just parajasti olid sel ajal aga kohaliku kogukonna rahvas aletanud maad ning
suitsu tomu laiutanud maa ja laotuse vahel ning varjutanud päikese erksust nõnda palju, et ristisõdijatele
tundunud see paganate saatanliku tembuna, kus põrgulik lohe keerleb ja väänleb üleval ning valib aega ja
kohta, mil neile turja karata. Seda kahtlustatud paganate abilisena ja sõjakavalusena. Tänapäevase arusaama
kohaselt nimetatakse vägede suitsuga varjamist suitsukatteks, siis aga peetud seda raucheniks, millest
arvatakse olevat hiljem kujunenud suupärasem ravila.
Teise repliigina: Selle külakogukonna maade alal olnud üks püha paik, kus asunud ka tervisevee allikas.
Külakogukonna elanikkond käinud ikka seal mitmesuguste ihuhädade korral abi saamas. Ja et abivajajail
tervenemisi ning tõvest vabanemisi peale allikal käimisi ette tulnud, siis oli see kindel märk uskuda allika vete
tervendavale mõjule, seega ravitsevatele omadustele. Niisugune kuulsus andis tollele paigale kohase nime
Ravila. Veel 1948-a aasta sügisel laskus kahe tiivapaariga metsavaht 1905-a aasta sündmustes mahapõletatud
ning seejärel uuesti ülesehitatud Ravila mõisa peahoone esisele põllule, sinna kus praegu asuvad nõukogude
perioodil ja sovhoosi ajal ehitatud uusasula elamud. Lennukist väljusid valges kitlis asjatundjad ning siirdusid
tervisevee allikale vee proovide võtmiseks. Millise väärtusega see oli või kui tulemuslikku perspektiivi allika
nähe omas, on kaheldav, sest edasist rakendust ei järgnenud. Küllap et tootlus oli väike.
Kui väike, iga päevaga arenev ja elava loomuga Peter oli kolm aastat selja taha jätnud ning kõndis neljanda
aasta radadel katkes ikkagi ema arm ja hool. Siin Ravilas suri poja ema. Poiss jäi isa ja bonnede hoole ning
kasvatuse alla. Nagu ikka maal puutus elava loomuga poiss kokku lähedalasuvate ligilähedaselt omaealiste
mõisateenijate ja -teomeeste lastega, kus paratamatult kasutati eestikeelset kõnepruuki vaatamata bonnede
huvipakkuvale kasvatus- ja mänguseltsile. Sellistele kooskasvamise nähetele ja eesti keele paremale
esmaomandamisele on vihjanud ka meie lauluisa Fr. R. Kreutzwald oma kasvamiseaegseis noorusmälestistes.
Eks esinesid ka väikesel Peteril need samad nähted ja pealegi lapsele omased tujud ja tahtmised ja küllap ka
jonni joruga sellest märku andmised. Muidugi tuli bonnedel seejuures austada krahvi tiitlit ja mõnigi omatahtsi
keeld välja ütlemata jätta, mis olnuks lihase ema kasvatuslik privileeg. Olemuslikus olukorras tuli mõnigi ütlemine
alla neelata ja noorhärrale meelepäraselt järgi anda.
Järgneb
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KOSE MEISTER MEESTE KORVPALLIS 2008 SELGUNUD
Kose meister korvpallis selgus 16 märtsil, kus tasavägises mängus alistas Reval Kinnisvara EPT ja tuli teist aastat
järjest meistriks 1punktilise eduga. Finaali parim mängija oli Kauri Sild EPT poolelt, kes viskas 37 punkti.
Pronksi heitluses tuli Pirkol tunnistada Purde Haljastuse paremust numbritega 82:64.
Kose 17. MV lõplik järjestus:
1)Reval Kinnisvara
2)EPT
3)Purde Haljastus
4)Pirko
5)Kose Korvpalliklubi
6)Pull
7)H-Sport/Kose Spordikool 91
8)Vennad Dahl
9)Kose Spordikool III
10)Vanad Kalad
11)Ardu
12)H-Sport/Kose Spordikool 92
13)Omad Joped
Kose Korvpalliklubi,
Riivo Roosnurm

LIIKUVAD PÜHAD
Paljud inimesed on minu käest küsinud:Kas tänavu vastlapäev oli õigel kuupäeval?
Vanasti ütlesid vanaemad ja vanaisad  vastlapäev nõuab noorkuud ja teisipäevast päeva. Tänavu vana kuu
sees.
Vastlapäev, tuhkapäev, palmipuudepüha, lihavõtted (ülestõusmispühad), ristipäev ja nelipühad kuuluvad
liikuvate pühade tsüklisse, mis pärinevad vanast kuukalendrist.
Liikuvate pühade tsüklis on kõige tähtsamad ülestõusmispühad(lihavõtted), mis tähistavad Jeesuse Kristuse
surnust ülestõusmist(nimetus paasapäevad pärit heebrea keelest).
Seega peame teadma lihavõttepühade algust.
Lihavõtted on alati esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva ja võivad olla ajavahemikul 23.märts26.aprill. Tänavu on pööripäev (kevade algus) 20. märtsil, täiskuu 21. märtsil, esimene lihavõttepüha 23. märtsil,
kõige varaseim lihavõttepüha.
Tagasi talvepoole, nädal enne lihavõttepühi, 16. märtsil on palmipuudepüha.
Kuus nädalat lihavõttest tagasi, seitsmenda nädala teisipäev 5.veebruar oli vastlapäev ja alati järgnev päev
on tuhkapäev (6.veebruar). Liikudes kevade poole, 40 päeva pärast lihavõtet on ristipäev(taevaminekupüha),
alati neljapäev.
Ristipäeva järgi ennustati suve.
Ristipäeva vihm kuulutas halba heinailma, külm põhjatuul jahedat suve ( peab kogu suve kasukat kandma).
Nelipühid on peale lihavõttepühi seitsmendal(7) pühapäeval, tänavu 11. mail koos emadepäevaga.
Vastlapäeva langemine vana kuu lõppu oleneb liigaastast ja mõnel aastal kuu seisust. Üldiselt juhtub seda
harva.
Järgmise viie aasta liikuvad pühad:
2009
2010
2011
2012
2013

Vastlapäev
24.veebruar
16. veebruar
8. märts
21.veebruar
12. veebruar

24. veebruar 2008
Ü. Roosnurm

Lihavõttepühad
12. aprill
4. aprill
24. aprill
8. aprill
31. märts

Nelipühad
31. mai
23. mai
12.juuni
27. mai
19.mai
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UUSTALU ELAMURAJOONIS ON KOMMUNIKATSIOONID VALMINUD
Kosel on valminud Uustalu elamurajoonis vee- ,kanalisatsiooni- ja elektri kommunikatsioonid. Samuti
on elamurajooni siseselt valmis tee ja tänavavalgustus.
Aprillis alustatakse mänguväljaku ehitusega.
Kõik kommunikatsioonid ehitas välja arendaja Reval Kinnisvara OÜ.
32-st elamukrundist on juba 14 müüdud või broneeritud.
Esimesed majaehitajad on juba alustanud ja neid lisandub veelgi.
Kehtiva detailplaneeringuga on ettenähtud 26 elamukrunti ja 6 paarismajakrunti.
Krundid on vahemikus 2000-5000m2, privaatsed ja piirnevad Pirita jõe või metsaga.
Kuna Kosel on kõik infrastruktuur väljaarenenud (lasteaed, koolid, huvialaringid, hea transpordiühendus),
ei ole karta põllupeale ehitatud papist majade/külade sündroomiga, kus järelturul võib müügiga minna
raskeks. Seetõttu on Kosel tegemist kindla investeeringuga ja hind aja möödudes kallineb.
Info tel 50 32821 Reval Kinnisvara oü
* Uustalu elamurajoon asub Kose alevikus Põllu tn lõpus ja Pirita jõe vahelisel alal.

Kose-Uuemõisa raamatukogu lasteosakond kutsub mudilasi laupäeval 12. aprillil
12-13 JUTUTUNDI
Seekord loetakse Eno Raua lugusid ja meisterdatakse nende järgi. Üheskoos tehtud
töödest korraldame näituse.
Kõik on oodatud!

NURME LAAT
23. - 25. mail 2008.a. toimub Pikknurme külas, Puurmani vallas, Jõgevamaal järjekordne Nurme laat.
Eelmisel, esimesel laada toimumise aastal oli külastajaid u. 5000.
Laat toimub Tallinn-Tartu maanteega piirneval, hästi ülevaatlikul kinnistul.
Kohapeal korralik vee- ja elektrivarustus, olmejäätmete liigiti kogumine, korralikud (tasuta) WC-d,
piisavalt (tasuta) parkimisruumi, tasuta telkimisala, rohkelt istekohti lava ümbruses, lõkkeplats jpm.
Külastajatele sissepääs tasuta. Laadal osalemine on soodne.
Tähtsal kohal on meelelahutus, laste ja täiskasvanute vaba aja veetmise sisukad võimalused. Tänavu
proffessionaalsed päevajuhid kõigil laada toimumise päevadel. Vaba aja sisutajatele ning atraktsioonidega
osalejatele osalemine tasuta.
Kaubeldakse kodumaise käsitööga ning väikeettevõtete toodanguga. Samuti taimede, istikute, aiaja kodutarvetega. Tänavu on laadal, eraldatult, ka tööstuskaupade müüjad. Mullused, naturaalsed
laadalised olid valdavalt seda meelt, et võivad olla küll, aga eraldi alal, mitte läbi-segi.
Laadaala jagunemine ning kauplemiskohtade skeem on üleval interneti kodulehel www.nurme.ee .
Registreerimine ning lisainfo: info@nurme.ee või telefonil: 5302 4868.
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LP. KOERAD JA KASSID!
Võtke oma omanikud ja tulge marutaudi vastu vaktsineerima 03.05.2008 järgmistes kohtades:
Habaja kontor
Äksi meierei
Ojasoo kaalumaja
Kose-Risti parkla
Kodu tn. lõpp

9.00-9.30
9.30.-10.00
10.00-10.30
10.45-11.15
11.20-12.00

Kose Pargi pood
Vallamaja parkla
Kehra mnt. parkla
Viskla küla (Kurepesa)
Ravila kontor

12.00-12.45
12.50-13.15
13.20-13.50
14.10-14.30
14.45-15.15

Võimalus on ka vaktsineerida kompleks vaktsiiniga (parvo, katk, hepatiit, kennelköha, leptospiroos).
Kellel on asja vastu huvi palun helistada. Tel. 56 628 229 või E.K.R telefonil 6036 660
Lugupidamisega,
Priit Koppel
Tel. 56628229
Priit Koppeli Kose loomakliinik
Kose, Kõue volitaud veterinaararst
Eesti Loomaarstide Ühingu president
ARST RAVIB INIMEST, LOOMAARST ÜHISKONDA

JAHE JA PIKALDANE KEVAD
Enamik loodusmärke näitavad jahedat kevadet. Näiteks saabus lõoke noorel kuul (11. märtsil), mis
ennustab külma ning kuna korjusepäeval (12. märtsil) sadas kerget lund, siis vanarahva ennustuste
kohaselt on seega pool lund veel taevas. Pööripäevatuul puhus külmadest ilmakaartest - idast ja kirdest
ning sinna jääb see kuni järgmise pööripäeva e. jaanipäevani. Samuti olid maarjapäeva ööd e. sellele
eelnev ja järgnev öö külmad.
Aprillikuu esimene pool on pigem talvisem kui kevadine. Sajab lund ja lörtsi ning tuiskab.
Õhutemperatuur võib langeda isegi kuni -10 °C. Kuu teine pool on soojem, kuid
siiski jahe. Sel kevadel tõenäoliselt aprillikuus veel põllutöid teha ei saa, sest
muld on vihmast läbi imbunud ja madala temperatuuri tõttu ei tahene see niipea.
Talivilja oraseid ohustab äravettimine. Taimedel võib liigniiskuse tõttu tekkida
hapnikupuudus ning need hävivad.
Ärge külmetage - kevadtuuled on salakavalad!
Koostas: Ülo Roosnurm
25.03.2008

Kose Autokool OÜ
kutsub teid autojuhi koolitusele B kategoorias.
(automat ja manual käigukast)
Info ja registreerimine tel. ja internet teel.
5042096 , 6 307 299
info@autokoolkose.eu
www.autokoolkose.eu

Laupäeval, 19. aprillil 2008 toimub Kalev Kiili
Spordihallis
KIILI VALLA EHITUS- JA ARENGUMESS
Oma Kodu Kiili Vallas 2008
Tule tutvuma Kiili uute elamis- kui äripindade
arenduspiirkondadega ning kuula sisekujundusja arhitektuuriteemalisi loenguid.
Külastajatele sissepääs tasuta!
Info väljapanekuga osaleda soovivatele
ettevõtetele: Andra Perv, a.perv@hot.ee.
Täpsem info www.kiilivald.ee.
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AS K. U. Mell
müüb
kruusa, liiva, killustikku
ja sõelutud mulda.
Transpordivõimalus.
Täpsem info kodulehelt
www.mell.ee.
Tel 56483838

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

Kose Autoteeninduse OÜ
korraldab
10. aprillil 2008.a.
amortisaatorite ja
veermiku TASUTA
kontrolli stendil
kella 10.00-18.00
Kose Autoteeninduse esisel
platsil
Vahtra tn. 19

11.aprillil kell 14.30-16.30
toimub
Kose kpl."Puruvana"
Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast
kevadjalatsite müük.

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

Ostan küttepuud
kasvavana, tuulemurdu,
metsakuiva.
Samas võimalik
metsaväljaveo ja
halumasina teenus.

Tel. 56484838

Tel. 5031019
Aare Möls.

meeskonda:

PEHMEMÖÖBLI
VALMISTAJAID
KARKASSI
KOOSTAJAID

Müüa 2 toaline korter
Kose- Uuemõisas,
otse omanikult.
Üldpind 45,6 m2,
aknad vahetatud,
vajab san. remonti.
Hinna üle annab tingida!
TEL. 5063962

ABITÖÖLISI

MKM Projektid OÜ
Projektist võtmeni
Eramute ehitus
Katlamajad
ventilatsioon
Vesipõrandaküte

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

Jalatsi hind alates 400.-eek.

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

Harju mk. Kose,Tedre 14
info@mkmprojektid.ee
Tel. 5155846

TÄNUAVALDUS
Täname kõiki, kes
jagasid meie leina ja olid
toeks meie armsa
SUIK HARRY
ärasaatmisel.
Suigi pere
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Tuul puude ladvas tasa kiigutab,
me vaikses leinas langetame pea ...

Ei kustu leinavalu hinges, ei kuiva silmist pisarad,
vaid mälestuste maailmas sa oled ikka meiega.

Viive Lusti

19.10.1958 - 22.03.2007

Avaldame sügavat kaastunnet Teile Alar,
Rain, Anneli ja Merle kalli ema ja ämma

Väga kallist poega, isa, venda, sõpra

Aare Karu

mälestavad 1. surma-aastapäeval ema,
isa, tütar, vend perega, Edith perega,
Maarika perega, OÜ FAMEH töökollektiiv

kaotuse puhul
Oru segarühm
Avaldame kaastunnet
Ennule perekonnaga ema

Avaldame kaastunnet
Ennule perekonnaga ema

Enn perega.
Avaldan kaastunnet

surma puhul

surma puhul

surma puhul

Karla Külaarendamise Selts

Ain

Mälestame sõbralikku
kolleegi

Mälestame alati
heatujulist

ja avaldame kaastunnet
omastele.

ja avaldame omastele
kaastunnet.

Endised töökaaslased Kose
kauplusest.

Oru Vanurite Kodu

Meie sügav kaastunne

Merlele, Rainile ja nende
lastele kalli

Viive Prits`u
Heldi ja Ivo

Viive Prits`u

Igaveseks kuigi lähed,
mälestus on jääv.

Mälestame

Viive Pritsu

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Eakate klubi ,,Elulõng"
Mälestame koguduse liiget

Elfriide Võimulat

ja avaldame siirast
kaastunnet lähedastele

Leida Hiietamme

Heino Vaik` u

Elfriede Võimula

ema, ämma ja vanaema

Oru Vanurite Kodu

Kosejõe Kooli söökla
personal

Südamlik kaastunne
Rain Lustile kalli ema

Kallis Evi!
Avaldame kaastunnet
venna

omastele.

Tuhala Kaarli Kogudus
Merlele, Rainile ja nende
lastele kalli

ema

ema, ämma ja vanaema

Viive Lusti

surma puhul

surma puhul.

Inge ja Margo

Töökaaslased
Bygg & Maskinist

Avaldame sügavat kaastunnet
perekond Terasele

ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema
surma puhul

Perekond Uusmaa
VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

surma puhul

Jüri Vermes`e
surma puhul

Oru tantsumemmed ja Aino

Jäädavalt lahkusid
Heino Vaik
Svetlana Jevdokimova
Elfride Võimula
Leida Hiietamm
Sulev Mänd
Viive Lusti

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

