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Nagu kaunis kõla kandlekeelest,
nagu lõokse lõksuv hääl,
nagu laulud linnu lahkest meelest,
nagu kellakõlin aasa pääl 
süda sulab, mõnul mõlgub meel 
kõlad kõrvu, Eesti emakeel.
Foto autor A. Kilk
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14. märts - EMAKEELEPÄEV

2 KOSE TEATAJA

märts

KOSE VALLAVOLIKOGUS 21. VEEBRUARIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret
Aavik, Sven Andresen, Andrus
Jõffert, Alvar Kasera, Vello Kivistik,
Merike Kummel, Valdur Oks,
Margus Proos, Kalle Pormann, Aarne
Puistama, Ülo Roosnurm, Uno
Silberg, Aksa Veinpalu. Puudusid:
Jüri Anissimov, Timo Nikitin, Arno
Pavel, Eha Sepp.
Volikogus vastuvõetud otsused ja
määrused ning arutlusel olnud
teemad:
Otsusega nr 144 tunnistati Kose
Vallavolikogu 30.05.2002 otsuse nr
21 Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise taotlejate nimekirja
kinnitamine punkt 2.6 taotleja
taotluse aegumise tõttu kehtetuks.
Otsus tehakse teatavaks taotlejale
ja Harju maavanemale.
Määrusega nr 99 võeti vastu Kose
valla 2008 esimene lisaeelarve
summas 389 000 krooni ning
kinnitati seisuga 21. 02. 2008
eelarve tulud 69 324 000 ja kulud
79 036 144 ning finantseerimistehingud summas 9 712 144 krooni.
Määrusega nr 100 suurendati Kose
valla 2008 eelarvet riigieelarvest
määratud eraldiste ja sihtotstarbeliste laekumiste osa summas
15 036 645 krooni ning kinnitati
seisuga 21.02.2008 eelarve tulud
84 360 645 ja kulud 94 072 789
ning finantseerimistehingud summas
9 712 144 krooni.

Määrusega nr 101 kinnitati Kose
valla munitsipaalkoolide õpetajatele
alljärgnevad kuupalga alammäärad:
noorempedagoog 9 516; pedagoog
10 077; vanempedagoog 11 517;
pedagoog-metoodik 13 908 krooni.
Keskhariduse ja keskerihariduse
õpetaja puhul on palgamäär
vähemalt 9 516 krooni. Direktori
kuupalga alammäär lähtudes õpilaste arvust koolis on: kuni 300 õpilast
15 982 ja üle 600 õpilase 18 816
krooni. Direktori asetäitja õppe- ja
kasvatusalal kuupalga alammäär on
kuni 15 % madalam direktori kuupalga alammäärast. Klassijuhataja
ülesannete täitmise eest makstakse
pedagoogile lisatasu lähtudes tema
ametikoha kuupalga alammäärast:
15 % põhikoolis ja gümnaasiumi
põhikooliastme klassis; 10 %
gümnaasiumiastme klassis.
Määrusega nr 102 kinnitati
riigieelarvest Kose valla eelarvesse
koolilõuna kulude katmiseks
määratud eraldiste kasutamise kord.
Määrusega nr 103 kinnitati Kose
valla omandis olevate eluruumide
uus klassifikatsioon alljärgnevalt munitsipaaleluruumid: Kose alevik
Hariduse tn 3-32; Kose alevik Ravila
mnt 12-1; Kose alevik Ravila mnt
12-2; Kose alevik Ravila mnt 12-3;
Kose alevik Ravila mnt 12-4; Kose
alevik Vahtra tn 13-12; Kose alevik
Hariduse tn 3-35; Kose alevik Vahtra

tn 20-10; Kose-Uuemõisa alevik Aia
3-14; Kose-Uuemõisa alevik Aia 513; Kose-Uuemõisa alevik Kase tn
6-3; Oru küla Oru 2-4; Ravila alevik
Ravila 7-1. Sotsiaaleluruumid:
Hariduse tn 2a Kose alevik II, III, IV
korrus; Kose alevik Kuimetsa tee 25 ja Kose alevik Kuimetsa tee 2-10.
Sotsiaalpinnad: Palvere vana koolimaja II korrus ja Viskla küla maja 2.
Võeti vastu protokolliline otsus Kose
Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni
2008 tööplaani osas.
Kuulati politsei esindajate ettekannet
õiguskorrast Kose vallas 2006-2007.
Järgmine korraline vallavolikogu
istung toimub 27. märtsil 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).

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine algas traditsiooniliselt pärgade
panekuga Vabadussõjas langenute
mälestusmärgi jalamile.
Kontsert aktusel Kose Gümnaasiumis märkis vallavanem V. Jõgisoo
oma kõnes:
Eesti riik on juba kestnud kauem,
kui keskmisele Eesti elanikule prognoosib meie rahva demograafiline
näitaja. Aga meie Eesti riik on
ühtaegu piisavalt noor, et teha
otsustavaid valikuid, ja samas
kogenud, et minevikust õppida.
Üks on selge  ta vajab iga päev
meie kõigi hoolt ja toetust.

Tunnustust ja vajadusel noomimist.
Eesti riik on meie ja ainult meie endi
teha.
Vallavanem jätkas:Ma olen
veendunud, et Eesti tuleviku kohta
tahavad ja ka oskavad oma
arvamuse välja öelda sajad ja
tuhanded meie kaaskodanikud. See
ei ole pelk poliitikute või arvamusliidrite privileeg, kellele visioonide
pakkumine on sageli töö või isegi
kohustus.
Meie ühine Eesti sünnib rohujuure
tasandil ja mitte valitsuse kabinetis
või Kadrioru lossis. Eesti on meie
kodanike ja kaasmaalaste teha.

Selle asemel, et kurta, kas sellist
Eestit me tahtsime, peaksime
rääkima sellest, missugust Eestit me
tahame.
Mida saaksin mina teha selleks, et
Eesti muutuks kohaks, kus on hea
elada, kus lapsed on oodatud, kust
noored ei taha lahkuda välismaale
ja kus eakatel on rahulik vanaduspõli. Suunakem oma pilgud
tulevikku ja mõelgem, kuidas me
läheme edasi. Missugune võiks Eesti
olla 10, 50, 100 aasta pärast?
Need on küsimused, mis ilmselt
meist paljudel on tekkinud, meid
vaevavad, millele mõtleme
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vastuseid. Neid oleks hea teada, et
ühiselt parimal viisil edasi liikuda.
Olen veendunud, et ka teie hulgas
on mitmeid, kes selles vestluses
kaasa löövad. Sündigu siis nendes
aruteludes tegus ja edasiviiv
tulevikujutt meie kõigi Eestile, ühele
ja ainsale.
Aga tehkem seda esmaspäeval, sest
täna heiskame lipud, laulame hümni
ja peame pidu. Palju õnne, meile
kõigile!
Vallavanem ja volikogu esimees
andsid üle valla aukodaniku

nimetuse Ülo Roosnurmele.
Esmakordselt nimetati 2007. aastal
Kose valla aukodanik, selle austava
tiitli pälvis esimene vallavanem Linda
Sirel.
Teeneteplaadi saajaid oli seekord
kolm  Kose Vallavalitsuse vanemraamatupidaja Elle Kotova, Kose
Päevakeskuse juhataja Malle
Lambasaar ja Oru Põhikooli direktor
Lehte Veering. Valla teeneteplaat
omistatakse auavaldusena Kose
vallale osutatud väljapaistvate
teenete eest.

Valla tänuplaadiga peeti meeles
vabariiklikult tunnustatud kultuuriinimesi  Heli Seppa, Angelika
Kadarikku, Juta Helilaidi ning Kadri
Tiisi.
Kontserdil laulsid Kose, Kuusalu ja
Kolga ühendatud kammerkoor ja
Kose noortekoor. Dirigentideks Heli
Sepp ja Taavi Esko. Kose Gümnaasiumi õpilane Sanna Lutsoja
(juhendaja õpetaja E. Hiietam) esitas
päevakohase luuletuse.
Järgnes vallavanema vastuvõtt.

KOSE VALLA AUKODANIK ÜLO ROOSNURM
Ülo Roosnurm on sündinud 05.juunil 1935.a. Kose kihelkonnas Kuivajõe vallas Karla külas Veskirehe
talus.
Alghariduse omandas Kuivajõe 7- klassilises koolis. Ülo on õppinud Arkna Loomakasvatuskoolis mesinikuks,
1958.aastal lõpetas Kehtnas Kolhoosiesimeeste Ettevalmistuse Põllumajandusliku Keskkooli, samal aastal
alustas tööd J. Lauristinini nim. kolhoosis agronoomina, hiljem peaagronoomina, töötades sellel ametikohal
1992 aastani.
Ülo on olnud aktiivne osalema kohalikus kultuurielus- 30 lauluaastat Kuivajõe Meeskooris aastatel 19631993.
On olnud Eesti Kongressi saadik ja Eesti Kodanike Komitee liige. Alates 1988. aastast Kose Muinsuskaitse
Seltsi aseesimees.
Ka praegu tegeleb ta kohaliku ajaloo uurimise ja selle kajastamisega kohalikus lehes, on valla jalgrattamatkal
giid ja matkajuht.
Ülo on aidanud koostada Kodukandi kalendreid, tema algatusel on tähistatud koduloolisi sündmuseid
kohalikus elus.
Suguvõsa uurimisega alustas Ü. Roosnurm 1976 aastal. 1975 aastal toimus I Roosnurm`ede kokkutulek,
viimane 2004.aastal. Praegu uurib ta Karla küla ajalugu ja koostab ülevaadet Kose kihelkonna KoseUuemõisa mõisa Karla küla taludes esinenud erinevatest perekonnanimedest.
Oskust loodust vaadelda ja tähelepanekuid teha kasutab Ülo
ennustades ilma. Tema ilmaennustused ilmuvad nii kohalikus lehes
kui ka Maalehes.
Kose valla loomise juures on ta aktiivselt kaasa löönud. 1993 aastast
on Ülo Roosnurm kuni tänaseni kuulunud vallavolikogu liikmete
hulka.
Ülo on abielus, peres on kaks täiskasvanud last- poeg ja tütar ning
kaks lapselast.
Oma teadmiste, oskuste ning rõõmsameelse ja abivalmis hoiakuga
on ta pälvinud kohalike inimeste lugupidamise ja tunnustuse.
ÕNNITLEME!

Foto autor P. Aavik

Kose Vallavalitsuse väljasõiduistungid toimuvad:
13.03
19.03
20.03
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Oru Külakeskus kell 18.00
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool kell 18.00
Kose Päevakeskus kell 18.00.
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KOSE VALLAVALITSUS TEATAB:

· Kose Vallavalitsuse 25.02.2008 korraldusega nr 88 on vastu võetud Saula külas Metsavahi kinnistu
(33701:002:0131) detailplaneering. Väljapanek toimub 07.03.2008-24.03.2008 Kose Vallavalitsuse
saalis, Hariduse tn 1, Kose alevik ja Kolu kaupluses Kolu külas. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tänava maa-ala ning liikluskorralduse
määramine.
Planeeritav ala on 8149 m². Planeeringuga jagatakse kinnistu kolmeks eramukrundiks ning teemaa
krundiks. Elamud võivad olla max 2 elukorrusega ja kõrgusega mitte üle 8 m. Abihooned võivad
olla max kahekorruselised ja suurima kõrgusega 6 m.
· Kose Vallavalitsuse 25.02.2008 korraldusega nr 89 on vastu võetud Kose alevikus Nigula teeäärse
(33702:001:0172), Nigula tootmise (33702:001:0173) ja Siloaugu kinnistute (33702:001:0176)
detailplaneering. Väljapanek toimub 07.03.2008-24.03.2008 Kose Vallavalitsuse saalis, Hariduse
tn 1, Kose alevik. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse
määramine, tänavate maa-alade ning liikluskorralduse määramine.
Planeeritav ala on 68800 m². Suurim ehitusalune pind krundil on 1400 kuni 2500 m². Hoonete
lubatav kõrgus mitte rohkem, kui 9,0 meetrit. Planeeringuga jagatakse kinnistud 9 tootmismaa ja
liikluse, kergliikluse ja haljasmaa kruntideks.
· Kose Vallavalitsuse 25.02.2008 korraldusega nr 87 on algatatud Tade külas Kuusiku kinnistu
(33701:002:0348) detailplaneering pindalaga kokku 19,67 ha.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine ning
liikluskorralduse määramine.
· Kose Vallavalitsuse 04.02.2008 korraldusega nr 48 on algatatud Oru külas Nurga (33701:004:0642),
Lepiku (33701:004:0154), Loo kinnistu (33701:004:0008) ja Paunküla metskonna maatüki M-37
(33701:001:0358) detailplaneeringu pindalaga kokku 11 ha. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute
jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tänavate maa-alade ning liikluskorralduse
määramine.

KANALISATSIOONIAVARIIDEST
Igasühes meis tekitavad ootamatud
ebameeldivused tõsist meelehärmi
ja nördimust. Ka see, kui ühel hetkel
avastad, et kanalisatsioon on umbes
ja solgivesi hakkab juba tuppa
tungima. Vererõhk läheb lakke ja
huultele tulevad tahtmatult
vandesõnad.
Mida me saaksime koos selleks ära
teha, et ummistusi oleks vähem või
neid üldse ei tekikski?
Kose valla ühisvee- ja kanalisatsioonivärgi torustikud on kahetsusväärselt vanad ja amortiseerunud.
Enamike torustike vanus ületab
30aastat. Nende aastate jooksul on
neisse ladestunud mitmesuguseid
jäätmeid ja rasvu, pinnase vajumise
tõttu ei ole kaldenurgad õiged ja ka
omaaegsed mittekvaliteetsed
materjalid on murenenud.
Jõudumööda on torustikke uuendatud ja uuendatakse ka edaspidi.
Eelmisel aastal rekonstrueeriti
täielikult Ravila vee- ja kanalisat-

sioonivärk ning Palvere veetrassid.
Käesoleval ja lähiaastatel planeeritud tööde kohta saab täpsemat
informatsiooni OÜ Kose Vesi
kodulehelt www.kosevesi.ee. Kuid
fakt on see, et vähemalt 5 aastat
tuleb nende torustikega veel
hakkama saada Kosel, KoseUuemõisas ja ka enamustes külades.
Teiseks suureks ummistuste põhjuseks on kas teadmatusest või
hoolimatusest kanalisatsiooni lastud

vees mitte lagunevad tarbeesemed
ja toidujäägid.
Uuemal ajal on saanud kanalisatsiooni ummistuste suurimaks põhjustajaks paberist köögikäterätikud.
Just need, mida rullina poes
müüakse. Need paberrätikud on
sellised, mis väga hästi imavad
endasse vedelikke, kuid mis erinevalt
tualetpaberist, ei lagune vette
sattununa üldsegi ära. Kui võtta
sellist paberit pikk lint ja see wc-

KANALISATSIOONI EI TOHI VISATA KÕIKE SEDA, MIS KERGELT
EI LAHUSTU VÕI EI LAGUNE VEES!
· PABERIST KÖÖGIRÄTID
· AJALEHED JA AJAKIRJAD
· HÜGIEENISIDEMED
· PABERIST LASTEMÄHKMED
· KARTULIKOORED JM TAHKED TOIDUJÄÄTMED
· PAKENDID, S.H KOMMIPABERID, PUDELID, KILE
· MUUD OLMEJÄÄTMED JA ESEMED
· OLMEKEEMIA JMS
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potist alla lasta, siis on samaväärne
kui lasta potist alla samasugune jupp
voodilina. Ummistus on garanteeritud!
Kolmas kanalisatsioonitorustike
ummistuste põhjus on väga väike
vee tarbimine. Seda öeldes ei soovi
ma kuidagi propageerida veega
laristamist ja raiskamist, kuid tuleb
aru saada, et kuiva toru mööda ei
liigu miski iseenesest edasi. WC poti
säästuklahvi vajutades läheb fekaal
küll potist alla, kuid kanalisatsioonitorus selle edasiuhtumiseks on vette
vähe. Kui on vaja pesta väga
rasvaseid toidunõusid, siis tuleks
seda teha rohke kuuma veega.
Torud on ju juba paar meetrit

kraanikausist eemal külmad ning
muidu hanguks rasv nende seintele
kinni.
Sellised torudes tekkivad takistused
hakkavad korjama enda taha uusi
takistusi ning siis on ka ummistused
varmad tulema.
Oleme ka väga tänulikud informatsiooni eest kui näete, et kusagil
tänaval või haljasalal on kanalisatsiooniluuk kõrvale tõstetud,
nihkunud või hoopiski kadunud.
Esiteks on avatud kaev ohtlik kõigile
kaaskodanikele ja loomadele ning
elu on näidanud, et kindlasti leidub
ka keegi, kes siis seda kanalisatsioonikaevu kasutab prügikastina.
Üsna tavalised on avariide likvi-
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deerimisel sellised leiud nagu
poolikud telliskivid, tühjad klaas- ja
plastpudelid, kaltsud jms esemed.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kui Kose
Vesi koostöös Kose vallavalitsusega
uuendab torustikud ning kõik
kodanikud kasutavad ühiskanalisatsiooni nii nagu see on
ettenähtud, muutuvad kanalisatsiooni avariid ühel hetkel minevikuks.
Margus Proos
OÜ Kose Vesi, juhataja
Avariidest teatamine:
telefon 533 20 446
tööpäevadel 7.00-20.00
puhkepäevadel 11.00-18.00

EMAKEELEPÄEV JA EMAKEELEVAEV
14. märtsil tähistab Eesti 12. korda
emakeelepäeva. Viibisin tollel
emakeeleõpetajate seltsi koosolekul,
kus Meinhard Laks oma üleskutse
emakeelepäeva pidamiseks esitas,
unistades sellest kui riiklikust
tähtpäevast. Tema ja paljude
poolehoidjate idee on tänaseks
täitunud, kuid päeva tähistamine
on jäänud rohkem emakeeleõpetajate osaks. Pole saladus, et
eesti keele prestii on praegu madal:
gümnaasiumilõpetajate eksamikirjandite keeleline tase langeb,
avalikus meediaruumis lokkab
väärtarvitus ja see mõjutab
keelekasutajaid. Hirmutav on
kirjanik Jaanus Vaiksoo ennustus,
et korrektne eesti keele valdamine
jääb tulevikus vaid väikese osa
eestlaste privileegiks (Lugemise
hind, Sirp, 11.01.2008). Autor
väidab ka, et eesti keele ja
kirjanduse õpetamine, mis on selle
riigi üks alustalasid, on sellele riigile
sügavalt ükskõik. Eelistatud on
võõrkeeleõpe.
Eelmise aasta septembrikuus viibisid
kolm Kose valla õpilast Otepääl
Margusel ja asutasid koos 19
mõttekaaslasega Eesti koolidest Eesti
Noorte Keeleorganisatsiooni

(ENKO). Ühenduse ülesanneteks on
keelehuviliste õpilaste koondamine
(konverentsid-laagrid), teatud
keeleküsimusi puudutavate
uuringute läbiviimine koolides,
õpilaste keelealastele küsimustele
vastamine, olümpiaaditeemade ja mahtude valimisel nõu andmine,
keele hoidmisest ja huvitavatest
keelenähtustest kirjutamine. ENKO
asutamine on raamdokumendi
Eesti keele strateegia elluviimine
ja seda korraldasid Haridusministeerium ning Eesti Emakeeleõpetajate Selts. Nüüdseks on
ühendus liikmeid juurde saanud ja
maha pidanud esimese konverentsi
Tartus.
Emakeelepäeval kuulutatakse välja
2007. aasta keeleteo auhind, millega
tunnustatakse möödunud aastal
eesti keelele suurimat avalikku
toetust ja tähelepanu toonud tegu
ning selle tegijaid. ENKO on üks
keeleteo kandidaate.
Kui Jakob Hurt 1888. aastal esitas
üleskutse rahvaluule üleskirjutamise
kohta, leidus Kose vallast korrespondente, kes vastasid ja sel kombel
Eesti kultuurilugu täiuslikumaks
muutsid. Kas kolm Kose valla
tüdrukut ajalugu tegid, pole veel

teada. Ka ei tea me, milline on eesti
keele saatus, aga nii kaua, kui püsib
emakeelne (kõrg)haridus, elab keel
edasi. Hoidkem ja väärtustagem
eesti keelt, see on küll üks tuhandetest maailmas, aga meie oma.
Kaja Sarapuu,
ENKO tugiisik,emakeeleõpikute
autor, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi
juhatuse esimees ja Oru Põhikooli
emakeeleõpetaja

Pildil on Merilin-Ingrid Münter ja
Sanna Lutsoja Kose Gümnaasiumist
ning Auli Relve Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegiumist Otepääl
rühmatöö tulemusi esitamas.
Foto autor H. Alver
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Pressiteade
EUROOPA LIIT
Regioonide Komitee
Eesti riiklik delegatsioon
Brüssel, 6. veebruar 2008
Regioonide Komitee asepresidendiks valiti Uno Silberg, Kose vallavolikogu esimees.
6. veebruaril valiti Regioonide Komitee täiskogu istungil Euroopa Liidu Regioonide Komitee presidendiks
Belgia poliitik Luc Van den Brande. Ta on järjekorras kaheksas president, kes juhib seda poliitilist kogu,
mis annab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajatele hääle Euroopa otsustusprotsessis.
Täiskogu istungjärgu käigus valiti riikide delegatsioonide ettepanekute alusel ka 27 asepresidenti ning
teised juhatuse liikmed üheks komitee asepresidendiks valiti Eesti delegatsiooni liige Uno Silberg, Kose
vallavolikogu esimees. Samuti valiti Uno Silberg Regioonide Komitee UEN-EA (Liit Rahvusriikide Euroopa
eest) poliitilise fraktsiooni ase-esimeheks.
Uno Silberg on olnud Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni asendusliige alates 2004. ja
põhiliige alates 2006. aastast ning tema ametiaeg asepresidendina kestab kaks aastat.
Järgmise kahe aasta jooksul soovib EL Regioonide Komitee ELi institutsioonide, liimesriikide ning kohalike
ja piirkondlike omavalitsustega tihedamat koostööd. Väga oluline on mitmetasandiline lähenemisviis,
et oleks võimalik tegeleda üldsust kõige enam puudutavate küsimustega, sh jõukohase hinnaga eluase,
tööhõive, haridus, elukestev õpe, taskukohased ja kättesaadavad tervishoiuteenused ning
põlvkondadevaheline solidaarsus.
Samuti on Regioonide Komitee prioriteetideks järgneva kahe aasta jooksul energiapoliitika ja
kliimamuutused, Lissaboni strateegia eesmärgid, ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa territoriaalse koostöö
rühmitus, kultuuriline mitmekesisus ja naabruspoliitika.
Kuuludes Regioonide Komitee juhatusse saan tänasest rohkem mõjutada nendes küsimustes langetatavaid
otsuseid Regioonide Komitees, mis puudutavad Eesti kohalikke omavalitsusi ning elanikke täna ja
tulevikus. Näiteks Euroopa Komisjoni hiljuti esitatud kliimakava, mille eesmärk on vähendada aastaks
2020 CO2 heitkoguseid 20 % võrra, millel on väga otsene mõju iga inimese elulaadile ja igapäevasele
toimetulekule ütles hr. Silberg.
EL Regioonide Komitee liikmed Eestist:
1. Toomas Vitsut, Tallinna Linnavolikogu esimees
2. Väino Hallikmägi, Pärnu Linnavolikogu liige
3. Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu liige
4. Uno Silberg, Kose Vallavolikogu esimees
5. Saima Kalev, Jõgeva vallavanem
6. Teet Kallasvee, Haapsalu Linnavolikogu liige
7. Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees

Delegatsiooni asendusliikmed:
1. Kaido Kaasik, Valjala vallavanem
2. Aivar Kaldjärv, Võnnu vallavanem
3. Sirje Tobreluts, Laheda vallavanem
4. Urve Erikson, Tudulinna Vallavolikogu liige
5. Edgar Savisaar, Tallinan linnapea
6. Kersti Kõosaar, Võru linnapea
7. Ivar Unt, Valga linnapea

Regioonide Komitee
Ligikaudu kahte kolmandikku ELi õigusaktidest rakendavad liikmesriikide kohalikud ja piirkondlikud
omavalitsused. Regioonide Komitee asutati 1994. aastal eesmärgiga anda kohalike omavalitsuste
esindajatele sõna õigusaktide sisu osas. Komitee korraldab aastas viis täiskogu istungjärku, kus komitee
344 liiget hääletavad kavandatavate õigusaktide kohta koostatud
aruannete ehk arvamuste üle. ELi õigusaktide algataja Euroopa
Komisjon ja õigusaktide lõpliku sisu üle otsustaja Euroopa Liidu
Nõukogu (tavaliselt koos Euroopa Parlamendiga) on kohustatud
Regioonide Komiteega konsulteerima paljudes poliitikavaldkondades,
sealhulgas keskkonna, tööhõive ja transpordi valdkonnas.
Lisainfo:
Kaimo Käärmann
delegatsiooni koordinaator
556 17 995, kaimo@ell.ee
Uno Silberg
EL Regioonide Komitee asepresident
U. Silberg Regioonide Komitee
50 655 33, uno.silberg.001@mail.ee
asepresident
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Avatud noortekeskuse programm on Harjumaa noori toetanud ligi 5 miljoni krooniga

5 aasta jooksul on avatud noortekeskuste programmist toetatud 159 projekti Harju maakonnas erinevates
noortekeskustes, kokku on selle aja jooksul jagatud toetussumma 4 814 218 krooni.
Toetatud on noorte omaalgatust kohaliku elu edendamisel, kultuuride vahelist õppimist, erinevate vahendite
soetamist noortekeskustesse, noortekeskuste võrgustiku loomist, noortekeskuste omavahelist koostööd ja
palju muud, mis aitab kaasa noorsootöö edendamisele kohalikus omavalitsuses.
Kogu programmi eesmärk on noorte vaba aja hariv sisustamine lähtuvalt nende endi soovidest.
Aktiivsemad taotlejad 5 aasta jooksul on olnud Harku, Kose vald, Tallinna, Keila, Saue, Paldiski linn ning
MTÜ Viimsi Huvikeskus ja MTÜ Vikerkaaremaja.
Rae Kultuurikeskuses toimunud tänuüritusel anti Kose Vallavalitsusele üle Harju maavanema tänukiri
aktiivse ja tulemusliku töö eest.
Kose Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Angela Kilk:
Viie aasta jooksul on esitatud 12 tegevusprojekti, mis kõik ka rahastatud. Nende projektide raames on
muretsetud noortekeskustele palju uusi vahendeid ning läbi viidud põnevaid tegevusi. Siinkohal tahan
tänada noortekeskuste töötajaid Ruth Aguraiujat (kellele anti üle ka isiklik tunnustus pikaajalise ja tulemusliku
töö eest noortekeskuses), Meeli Tõnismaad, Marika Tamme ja Liina Laissaart.
Jätkame oma tööd suure innuga, et parandada noorsootöö kvaliteeti Kose vallas, püüame luua üha paremaid
tingimusi noore arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööaega, et toetada noore
sotsialiseerumist ning soodustada tema kujunemist ühiskonnas hästi toimetulevaks liikmeks.

NOORTEKESKUSTE SÕPRUSÕHTU
15. veebruaril toimus Sõbrapäeva
puhul Kose valla noortekeskuste
esimene kohtumisõhtu. Üritus
toimus Ravila noortekeskuses ning
kohal olid Oru, Palvere ja Ravila
noortest koosnevad 10-liikmelised
meeskonnad koos juhendajatega.
Üritus algas tutvustava Sõbrapäeva
tervitusega, mille noored varem ette
olid valmistanud. Oru noored olid
tervituseks lausa väbavärsilise
luuletuse välja mõelnud.
Mängiti ühismänge ja võisteldi.
Üldine pealkiri sellele päevale oli
Noortekeskuste vägiteod.

Noortekeskustele oli varem kätte
jagatud juhendid, mis alal võistelda
tuleb ja iga noor sai korra proovida
kätt ettevalmistatud alal. Nii selgus
noortekeskuste tragim hüppaja
hüppenööril, osavam Rubicukuubiku keeraja, nutikam puzzle
kokkupanija. Kokku võisteldi kümnel
erineval moel. Vahepaladena
mängiti erinevaid ühismänge ja
teritati mõistust viktoriiniga.
Vägitegude lõpuks selgus ka osavam
noortekeskuse juhendaja lõnga
kerimise teel. Iga ala võitjale anti
üle ka väikesed auhinnad ja

tänukirjad.
Sõbrapäev lõppes loteriiga, milles
iga loos võitis ning diskoga, kus
plaate keerutas DJ Hannes.
Oli tore ja elevusrohke õhtupoolik
noortekeskuses. Aitähh kõikidele
juhendajatele ja osalejatele, kes
ürituse õnnestumisele kaasa aitasid.
Järgmise aasta Sõbrapäeva
tähistatakse Oru Noortekeskuses.
Pilte saab näha
www.album.ee/seikleja
Angela Kilk
Noorsootöö spetsialist

BALL KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-ALGKOOLIS
21. veebruaril kihas meie koolimaja
uhketes piduriietes lastest. Algamas
oli EV 90. aastapäevale pühendatud
ball. Selleks valmistuti pikalt. Õpetaja
Eevi Balitski oli rütmikatundides
lastele selgeks õpetanud hulga
toredaid tantse, vahetundides
harjutati seltskonnatantse, mida
saab ühiselt tantsida. Lapsed olid
ennast peoõhtuks kauniks teinud.
Ja siis see algas.

Peoperenaise Sirje Lepiku ja
peoperemehe Hillar Lepiku ees
defileerisid kõik klassid oma
juhatajatega. Pidu juhtis kooli
hoolekogu liige Raimo Oks.
Juhataja Sirje Lepik avas balli
lühikese päevakohase kõnega. Siis
mindi avavalsile. Järgnesid klasside
esinemised ja ühistantsud. Silmailu
pakkusid oma esinemisega Kosel
peotantsuringis käivad lapsed. Þürii

valis K-U L-A 2008.aasta printsi ja
printsessi. Nendeks said 4. klassi
õpilased Kevin Tahker ja Heili Kütt.
Ball lõppes muljetavaldava ilutulestikuga.
Aitäh kõigile, kes balli õnnestumisele
kaasa aitasid!
Palju õnne, Eesti Vabariik!
Signe Münter
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli
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RAHVALIKU VIIULIMÄNGU PÄEV KOSEL
9.veebruaril võis iga Kose tänavatel jalutaja kuulda läbi Kose Muusikakooli lahtiste akende viiulimängu.
Efekt oli võrratu- viies erinevas ruumis harjutasid 50 viiuldajat üle Eestimaa.
Juta Helilaid on organiseerinud rahvaliku viiulimängu päevi juba 15 aastat, seda koostöös Eesti Rahvakultuuri
Arendus- ja Koolituskeskusega. Seekordset viiulipäeva aitas läbi viia Kose Muusikakool.
Rahvaliku viiulimängu päevi on aastate jooksul läbi viidud: Kose Kutsekool,Paunküla Puhkekeskus, Alavere
Põhikool, Vihula Põhikool, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool, Kehra Muusikakool, Kuusalu Muusikakool,
Haapsalu Muusikakool, Räpina Muusikakool.
Suvel harjutatakse rahvalikku viiulit Kurgjal, Särghaua talus.
Viiulimängupäevadel õpitakse erinevates stiilides viiulimängu- sptesiifilisi torupillilugusid ja tantsulugusid viiulile.
Seekordsel kokkutulekul oli veel teinegi eesmärk- tutvuda ja omandada üleriigilise rahvamuusika peo repertuaar.
Üleriigiline rahvamuusika pidu saab toimuma 27. ja 28.juunil Haapsalus.
Sel päeval esinevad iseseisva üksusena ka viiulikoorid.
Pidu alustatakse Pillipiigade regilauludega ja kogu peo kava on hirmuäratav- 27 seatud orkestripala.
Kose Muusikakoolis töötasid viiuldajatega kaheksa tunni jooksul Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia õppejõud
Toomas Torop, ansambel Virre liige Ürjo Jaama, Geoloogia Instituudi vaneminsener Toivo Tubli, Nõmme Folgi
korraldaja Enrik Visla, ja Eesti Vabariigi rahvamuusika mentor Juta Helilaid.
Kohale oli tuldud ligidalt ja kaugeltki: Haapsalu Muusikakooli õpetaja Ingrid Arro ja tema õpilased, Türi
Muusikakooli õpetaja Tea Saar ja tema õpilased, Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja Tiina Kivimäe ja tema õpilased,
Saku Muusikakooli õpetaja Anneli Leima ja tema õpilased.
Lisaks Tartu, Tallinna, Viimsi, Kuusalu, Pärnu, Kose rahvamuusikaansamblite viiuldajad.
Õhtuses teelauas arutati ja avaldati mõtteid 2009.a. üldlaulupeol osalevate rahvamuusikaansamblite statuudist.
Kuidas, kus ja kellele korraldada rahvamuusikute kontserte laulu-ja tantsupeol. Olid ju Kosel kohal pea kõik
üldlaulupeo rahvamuusikute eesotsas seisvad isikud: T.Kivisilla, T.Torop ja J.Helilaid.
Ees ootab suvi ja palju festivale ka rahvamuusikute jaoks- Porkuni Pillar, Viru Säru, Võru Folkloorifestival.
Edu kõikidele rahvamuusikutele nende ettevõtmistes.
Angelika Kadarik

EAKAD - OLEME AKTIIVSED
Päevakeskuse on palju toredaid üritusi ja seda rõõmu peab kohe kõigiga jagama.
See oli 5.veebruar - meile tervisepäev,kalendri järgi vastlapäev.Ürituse alguseks oli planeeritud kell 14.00, aga
tunduvalt varem oli päevakeskus rahvast täis.
Päev algas vererõhu mõõtmisega.Seda toimetas Hilja Klaan,kellele laulsime ja ulatasime lilled,sest tal oli tähtis
sünnipäev.Soov vererõhku mõõta oli paljudel,sest pidime ju teadma,kas ikka võib pikale matkale minna.Edasi
suundusimegi õue,tegime soojensusvõimlemise.Siis,kas keppidega või ilma,läksimegi jalgsimatkale.Tee kulges
läbi alevi,üle kirikumäe,üle Aasumäe suusarajale.Metsa vahel olid rajad lumised ja valged.Milline värske õhk!
Teel vestlesime päevateemade, lõime laulu ja oleksime ka kelgusõitu teinud,aga ilmataat polnud meie poolt.
Peale tunnist matka jõudsime tagasi päevakeskusesse.Juba eesukse avamisel tervitas meid ninakõditav hernesupi
lõhn.Meie tublid perenaised Vilma Venno,Tamara Ludvi ja Evi Suursild keetsid väga maitsva hernesupi,ei
puudunud ka vastlakuklid.Oli tükk tegemist,et söömisega liiga ei tee,kuna ees ootas veel bassein.
Basseinis omad üllatused! Meid võttis vastu meeldiv muusika ja aeroobikatreener Karolin Veermäe.Läks lahti
tohutu madistamine.Olime väga heas meeleolus.Käisime läbi ka leilisaunast.Tuju oli laes,ise väsinud,kuid väga
rahul sisuka päevaga.Täname kõiki,kes meile toreda päeva korraldasid.
Teine tore üritus oli sõbrapäeval.
Maalehe kirjastuse väljaannete soodusmüügi eest hoolitses raamatukogu juhatajaHeljo Järvelaid.Huvi oli suur
ja osteti hulganisti kasulikke raamatuid. Kell 16.00 aga rõõmustasid meid Lea Danilova õpilased,kes mängisid
näidendi ,,Lumekuninganna".Väga lustlik ja tore etendus.Aitäh Leale ja tema õpilastele.
Kõik sõbrapäevast osavõtjad said kingituseks väikese põrandaharja.
M. Algre
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HEI, NOOR! SIIN AINULAADNE VÕIMALUS JUST SULLE!
EUROOPA VABATAHTLIK TEENISTUS
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 (18-30. eluaastat) võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes
Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal. Miks hakata vabatahtlikuks? Vabatahtlike töö ühendab
endas vabas õhkkonnas õppimise, töötamise ja reisimise. Vabatahtliku tööga kaasneb ka täiendav
koolitus ja väljaõpe, et omandatavad kogemused oleksid võimalikult mitmekesised ja täisväärtuslikud.
Vabatahtlik on inimene, kes teeb vabast tahtest sihipärast ja teadlikku tööd teiste heaks. Seda tehakse
ilma tasu saamata väljaspool oma pere- ja sõpruskonda. Vabatahtliku töö kogemuse saad hiljem lisada
oma CV-sse ja ülikooli astumisel või tööintervjuul võidakse sinu panust esile tõsta.
Vabatahtlik teenistus nagu ka teised väliskogemused võimaldavad kogeda elu teises kultuurikontekstis,
õppida ja praktiseerida võõrkeeli ja eemalduda argielust. Lisaks pakub vabatahtlik tegevus võimalust
saada uusi töökogemusi.
Mõned soovitused vabatahtlikuna tegutsemiseks
 Mõtle, miks soovid vabatahtlikuks minna? Mis muudab just selle võimaluse sinu jaoks ainulaadseks
ja paremaks oma eluteel edasi liikumiseks?
 Mõtle, mis teema või valdkond on sulle südamelähedane ning milles tahaksid ennast proovile panna?
 Mida soovid selle ajaga saavutada, õppida, omandada ja kogeda?
 Kuidas soovid vabatahtliku teenistuse kogemust rakendada oma tulevikuplaanides (õpingud, töötamine)?
Vabatahtliku töö puhul pole esmatähtis mitte see, mida sa juba oskad teha, vaid mida sa tahad
teha ja kui palju sul selleks aega on.
Põhimõtteliselt on kõik see informatsioon olemas kodulehel euroopa.noored.ee!
1. Külasta Euroopa Noored kodulehte www.noored.ee Sealt saad parima praktilise ülevaate, kuidas see
protseduur ametlikult käib.
2. Külasta kodulehte www.euro26.ee Ava aken "Noored räägivad" seal on maade kaupa jutte ja artikleid,
mida noored ise on erinevate programmide raames külastanud.
3. Leia saatev organisatsioon - see on siis organisatsioon, kes sul aitab projekti leida ja kes ka kogu
asjaajamises on Sulle toeks. Tavaliselt on selleks noortekeskused, kuna paljud projektid on seotud just
noorsootööga.
Kui sa oled lõpuks selles punktis, et tõesti soovid minna siis on sulle abiks Kose vallas noorsootöötaja
Angela Kilk.
Hea on teada, et kuni aastane vabatahtlik teenistus ei lähe Sulle mitte midagi maksma - programm
Euroopa Noored katab kõik vabatahtlikuga seotud kulud (reisi-, majutus-, toitlustuskulud jms)
ning maksab ka sümboolset taskuraha.
Vabatahtlik teenistus oleneb vaga palju sellest, kuhu kanti sa lahed, kui kauaks ning milline on sinu
motivatsiooni tase.
Vabatahtlikuks mõnes välisriigis antud projekti raames saab olla ainult üks kord elus!!!!
RIIGID, KUS ON VÕIMALIK VABATAHTLIKUNA TÖÖTADA:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tsehhi, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari,
Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia,
Hispaania, Rootsi, Norra, Liechtenstein, Island, Türgi.
Kui oled mõelnud või alles mõtled, et võiks minna, tule ja peame nõu, aitan sul valida!
Angela Kilk
Noorsootöö spetsialist
Kivi kotti :)
Väga laheda asja võtad ette!!!
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KOSE VALLA 2007.A. KERGEJÕUSTIKU EDETABEL
100m
Mehed:
Jass Murutalu
Timo Kilp
Madis Vestel
Sander Prits
Rein Saks
Naised:
Moonika Kallas
Ene-Ly Jõgeda
Kadri Vilba
Janete Trestip
Kelli Kink
200m
Mehed:
Madis Vestel
Ivo Kitsing
Karl-Robert Saluri
Kaur Sults
Naised:
Moonika Kallas
Kadri Vilba
Keliann Prits
400m
Mehed:
Madis Vestel
Jass Murutalu
Timo Kilp
Sander Prits
Kauri Sild
Naised:
Ene-Ly Jõgeda
Grete Vilba
Kaire Lusti
800m
Mehed:
Madis Vestel
Timo Kilp
Madis Tamm
Naised:
Moonika Kallas
Kadri Vilba
Kaire Lusti
1000m
Mehed:
Madis Vestel
Timo Kilp
Madis Tamm
Naised:
Grete Vilba
1500m
Mehed:
Madis Vestel
Timo Kilp
Madis Tamm
Sten Tuisk
Kauri Sild

11,54
11,5
11,85
12,5
12,5
13,06
13,89
14,27
14,1
14,37

23,74
26,2
27,8
27,8
26,53
29,34
30,4

50,86
53,53
53,73
57,31
58,4
69,18
69,32
70,96

1.51,24
1.58,58
2.03,71
2.37,07
2.37,49
2.49,07

2.27,91
2.40,16
2.40,48
3.33,06

3.56,40
4.13,73
4.15,03
4.56,00
5.00,8

Naised:
Elsa Valdma
Pauliina Siimumäe
Liisi Nõmmela
5000m
Mehed:
Madis Vestel
Madis Tamm
Sten Tuisk

5.46,83
6.48,0
6.50,3

16.48,69
16.49,50
18.48,66

110mtj
Jass Murutalu

16,63

100mtj
Moonika Kallas

14,70

400mtj
Mehed:
Jass Murutalu
Naised:
Kadri Vilba
kaugus
Mehed:
Jass Murutalu
Timo Kilp
Madis Vestel
Sander Prits
Rein Saks
Naised:
Moonika Kallas
Kadri Vilba
Roberta Melts
Ene-Ly Jõgeda
Kaire Lusti
kõrgus
Mehed:
Erik Luts
Sander Prits
Martin Miil
Siim Suur
Janar Areng
Naised:
Moonika Kallas
Roberta Melts
Kadri Vilba
Janete Trestip
Keliann Prits
kolmik
Mehed:
Sander Prits
Martin Miil
Ivo Kitsing
Karl-Robert Saluri
Naised:
Kadri Vilba

60,95
73,41

6.21
6.06
5.94
5.81
5.42
5.89
4.71
4.49
4.42
4.35

1.99
1.75
1.70
1.70
1.67
1.70
1.59
1.52
1.35
1.28

12.03
11.87
11.18
10.34
10.43

teivas
Mehed:
Sander Prits
Karl-Robert Saluri
Bert Reisner
Jass Murutalu
Martin Miil
Naised:
Moonika Kallas
Kadri Vilba
kuul
Mehed:
Timo Uibopuu
Erik Luts
Valdur Kalme
Ragnar Raide
Urmas Kask
Naised:
Moonika Kallas
Heidi Siimumäe
Ene-Ly Jõgeda
ketas
Mehed:
Erik Luts
Timo Uibopuu
Jass Murutalu
Harry Riitmuru
Bert Reisner
Naised:
Heidi Siimumäe
Moonika Kallas
Ene-Ly Jõgeda
oda
Mehed:
Erik Luts
Jass Murutalu
Sulev Mander
Valdur Kalme
Rein Saks
Naised:
Sirje Riitmuru
Moonika Kallas
Kadri Vilba
Ene-Ly Jõgeda

3.20
3.10
3.00
3.00
2.90
2.40
1.75

12.98
12.40
11.45
11.23
10.68
13.02
10.50
9.25

40.55
37.48
31.32
28.39
27.13
28.96
27.25
22.84

55.08
39.74
39.13
39.05
38.96
37.82
37.29
29.01
26.00

10-võistlus
Kauri Sild
Rein Saks
Riivo Roosnurm

4178p.
4005p.
3188p.

7-võistlus
Moonika Kallas

4938p.
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MÄRTS - APRILL 2008 KOSE VALLAS TOIMUVAD
KULTUURISÜNDMUSED
5.03
8.03
27.03
28.03
5.04
5.04

16.30
16.00
16.00
18.00

KOHTUMISÕHTU Kose valla sotsiaalkomisjoni liikmetega
Kooride ÜHISKONTSERT, esinevad Naiskoor Krõõt, Haapsalu
meeskoor, Paide MK, Kuusalu MK, Haapsalu NK Kaasike
Kose Gümnaasiumi LAULUVÕISTLUS
KUBIÕHTU Teatrikuu
Kose VALLA LAULULAPS 2008
KAPAK 30

Kose Päevakeskus
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Päevakeskus
Kose Gümnaasium
Oru Külakeskus

TEEME TEATRIT 2008 etendused lisalehel
NÄITUSED
03-31.03

KRISTIINA SAAREMÄE MAALINÄITUS

Kose Raamatukogu

Kose Gümnaasium

SPORDIÜRITUSED
2.03

12.00

17. Kose MV meeste korvpallis

4.03
9.03
10.03
11.03
16.03
18.03
29.03
9.04

18.00
12.00
19.40
18.00
12.00
16.30

Harju MV korvpallis, Poisid B
17. Kose MV meeste korvpallis
Eesti MV korvpallis II liiga
Harju MV korvpallis, Poisid B
17. Kose MV meeste korvpallis
Harju MV korvpallis, Poisid A
Kose MV ujumises
Neptuni pidu algklasside
ujumisvõistlus

U- -VVanad Kalad- U+
Purde Haljastus  L+
Vennad Dahl- Pirko
Kose  Tabasalu
Kose SK- Tartu Kalev/Estiko
Kose SK- Turba
Kose SK- Turba
Juhend Kose Spordimajas
Juhend Kose Spordimajas

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Spordimaja
Kose Spordimaja

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

TEADE
Sel aastal saab Palvere koolimaja 100-aastaseks.
Seoses sellega on suur palve kooli vilistlastele ning endistele ja praegustele külaelanikele.
Palun saatke või tooge kooliaegseid mälestusi nii kirjapanduna kui ka pildimaterjalina (ka vanad
kooliõpikud, vihikud).
Suve lõpus või sügise saabudes soovime korraldada kooli kokkutuleku Palvere Külakeskuses.
Teid ette tänades
Marika Tamm
Aadress: Palvere Külakeskus 75108 Palvere Harjumaa
Tel. 58 132 473
e-mail: palvere@hot.ee
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TEEME TEATRIT 2008
Taas on kätte jõudnud märts  teatrikuu ja juba seitsmendat hooaega saab teoks valla teatriprojekt
TEEME TEATERIT.
Sel aastal esinevad näitetrupid omas majas ning sõidavad üksteisele külla teiste etendusi vaatama.
Kose Gümn
Ravila LA

Lumekuninganna
14. veebruar kell 16.00
Esinetakse Kose Päevakeskuses Kose eakatele
Kolm põrsakest ja kuri Hunt

Lea Danilova
Vaike Juursalu, Virve Treimann,
Moonika Kallas

3. märts kell 9.30
Külla lähevad valla teised lasteaiad
Kose Päevakeskus
Estraadikavad
Malle Lambasaar
Raha eest saab kõike. Pensionär pajatab. Abiline
9. märts kell 13.00
Esinetakse Voosel
Ravila LA
Kolm põrsakest ja kuri Hunt
Vaike Juursalu, Virve Treimann,
Moonika Kallas
10. märts
Esinetakse Ardu lasteaias
Oru LA Mesilinnu rühm
Kullaketrajad
Terje Ednaevski, Gerly Kull
Marika Rohtsaar
12. märts kell 10.00
Esinetakse Oru Külakeskuses
Külla lähevad valla teised lasteaiad
Oru PK
Kuidas loomad endale sabad said
Krista Saadoja
Anneli Veinberg
13. märts kell 11.30
Esinetakse Oru Külakeskuses
Külla lähevad Kose Gümn. ja Kose-Uuemõisa näiteringid
Kose Gümn
Lumekuninganna
Lea Danilova
13. märts kell ~12.00
Esinetakse Oru külakeskuses
Kose LA Jänku rühm
Jussikese 7 sõpra
Taimi Ausmees, Kanni Nõmmela
Marika Raja
24. märts kell 9.30
Esinetakse ainult oma lasteaiale
Kose LA töötajad
Muusikaline draama SÕBER
Külliki Vilba, Marika Raja
24. märts kell 10.00
Esinetakse ainult oma lasteaiale
K-U Lasteaed Päikesejänku rühm
Lihavõtted Bullerbys
Ülle Suviste, Anne Irs
25. märts kell 9.30
Külla lähevad Oru Põhikooli ja kose Gümn. Näiteringid ning valla lasteaiad
K-U Algkool
Luik ja Vesiroos
Signe Münter
25. märts kell 10.00
Külla lähevad Oru Põhikooli ja kose Gümn. Näiteringid ning valla lasteaiad
Kose LA Jänku rühm
Jussikese 7 sõpra
Taimi Ausmees, Kanni Nõmmela
Marika Raja
26. märts kell 10.00
Esinetakse Kose Lasteaias Külla lähevad valla teised lasteaiad
Kose LA töötajad
Muusikaline draama SÕBER
Külliki Vilba, Marika Raja
26. märts kell 10.30
Esinetakse Kose Lasteaias Külla lähevad valla teised lasteaiad
Kose LA Jänku rühm
Jussikese 7 sõpra
Taimi Ausmees, Kanni Nõmmela
Marika Raja
28. märts kell 9.15
Esinetakse Kose Lasteaias Külla läheb Kose Gümn. näitering
Kose LA töötajad
Muusikaline draama SÕBER
Külliki Vilba, Marika Raja
28. märts kell 9.45
Esinetakse Kose Lasteaias Külla läheb Kose Gümn. näitering

märts
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Kose Päevakeskus

Malle lambasaar
28. märts kell 16.00
Esinetakse Kose Päevakeskuses Kose eakatele
Kose LA töötajad
Muusikaline draama SÕBER
Külliki Vilba, Marika Raja
2. aprill kell 10.30 esinetakse Ravila Hooldekodus
Kose LA Jänku rühm
Jussikese 7 sõpra
Taimi Ausmees, Kanni Nõmmela
Marika Raja
2. aprill kell 10.00 esinetakse Ravila Hooldekodus
Kose LA Jänku rühm
Jussikese 7 sõpra
Taimi Ausmees, Kanni Nõmmela
Marika Raja
8. aprill kell 16.00
esinetakse Kose lasteaias Külla lähevad Kose eakad
Kose LA töötajad
Muusikaline draama SÕBER
Külliki Vilba, Marika Raja
8. aprill kell 16.30
esinetakse Kose lasteaias Külla lähevad Kose eakad
Oru LA Summide rühm
Suur lomp
Saima Laur, Tiina Veeoja
Marika Rohtsaar
9. aprill kell 10.15
Esinetakse Ravila Hooldekodus
Oru LA Mummide rühm
Linnupere õhtu
Mare Aavasalu, Tiina Veeoja
Piret Pormann
Esinetakse ainult oma lasteaiale, kuna esinejad on väga pisikesed
Oru LA Mesilinnu rühm
Kullaketrajad
Terje Ednaevski, Gerly Kull
Marika Rohtsaar
9. aprill kell 10.00
Esinetakse Ravila Hooldekodus

Lisaks toimub teatri tegemine ka Kose Gümnaasiumis. Kooli huvijuhi Anne Kruuse eestvedamisel toimub 5.
märtsil teatripäev, kus esinevad 5.  12. klasside õpilased ning päeva teemaks on Eesti lavastused ja seriaalid
televisioonis, kus klassid valmistavad ette oma nägemuse etendustest. Kohale kutsutakse zürii, kes valib välja
parimad lavastused.
Alglasside teatripäeva eestvedaja on Lea Danilova. Tähistatakse Eno Raua sünniaastapäeva ning klassid
valmistavad ette näitemängud Eno Raua loomingust.
Mõnusaid teatrielamusi kõigile osalejatele ja pealtvaatajatele
Angela Kilk
Noorsootöö spetsialist

Kose Teatajas alustab ilmumist järjejutuna
Krahv Peter August Friedrich von Mannteuffel. Bukett värvikaid ja mitmepalgelisi toone.
Koostaja Aksel Orasi
Esmalt mõned napisõnalised statistilised, iseloomustavad näitajad, enne kui nähtavale tuua mõningaid,
ilmekamaid juhtumeid, mis kõnealusele isikule isikupärast värvi heidavad.
Ta on sündinud Tallinnas 30. jaanuaril 1768. aastal ja surnud Ravila mõisas 8. mail 1842. aastal uue
kalendri järgi ning maetud Kose kirikaeda, perekonna bastion hauaplatsile. Hauaplats on ümbritsetud
raudtaraga. Raudtara peaotsi keskkoht aga ehitud krahvi vapiga nii seest kui väljastpoolt. Tema sünnist
möödub tänavu 240 aastat.
Olgu kohe öeldud, et isik on sedavõrd värvikas, uudishimulik ja katsealdis kui ka teatud mõttes iseärak,
pealegi ärkamisajale, nii vajaliku ja kohase tehnilise ettevalmistuseta, misstõttu teatakse teda paljuski
hullu krahvina, vembu, tembu ning elumehena. Ometi on ta kajastanud balti-saksa kirjamehena eesti
talupoegade elu-olueesti keeles, seega olnud ilmalike eestikeelsete jutustuste autor, tolleaegse
eestikeese sõnavaraga ning kõnepruugiga. Tänapäevase sõnalise kirjapildiga võrreldes on seda üsna
raske lugeda ning mõista. Seda tuleb pidada valgustusajastu algupäraseks kirjapildiks, mis on pidevalt
arenenud siiani. Tema koduõpetajaks ja silmaringi avardajaks on olnud noor Otto Wilhelm Masing,
hilisem tuntud eesti kirja ja keelemees. Viimane on olnud noorele krahvile eesti rahvakommete ja
kultuuri tausta avajakslapsepõlves, maal. Ravilas nähtud eesti talupoegade elu ja olude lahtiseletajaks,
kus oli varases lapsepõlves omandatud nende eeltähendatud lastega mängides eesti keel.
Seega pälvib Peter Mannteuffel tunnustust tee rajajana eestikeelses eesti talupoja elu edasiandvas
kirjanduses.
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KAPAK TÄHISTAB JUUBELIT SAJANDIALGUSE MEELEOLUS
Oma kolmekümndendat hooaega
tähistav Kose-Uuemõisa rahvatantsurühm Kapak kutsub laupäeval
5. aprillil kõiki Oru Seltsimajja
pidutsema.
Pidu tuleb hoopis teistmoodi kui
tavaliselt, sest esinema on oodatud
mitmed tegijad meilt ja mujalt, ütles
Kapaku juhendaja Kadri Tiis. Tema
sõnul on kogu peo meeleolu kantud
eelmise sajandi algusest, nii et see on
parim võimalus pidutseda nii nagu seda
tegid meie vanaemad.
Lisaks mitmetele esinejatele korraldatakse publikule ka auhindadega
rahvamänge, loterii, mille iga loos
võidab ning soovijad saavad lasta end
sajandivahetuse miljöös pildistada.
Segarühm Kapak (Kose EPT segarühm)
loodi 1977. aastal ning selle kutsus ellu
kauaaegne tantsupedagoog Leida Tiis.
Aegade jooksul on rühmas tantsinud
üle 60 inimese, kellega on esinemas
käidud nii väikestel külapidudel, suurtel
tantsupidudel kui kaugel piiri taga.
Alates 1997. aastast juhib rühma Kadri
Tiis. 1999. aastal liitusid Kapaku
treeningutega Kõue valla Habaja
tantsurühma tantsijad. Rühmas tantsib
praegu 24 tantsijat.
Kadri Tonka,
Kapaku tantsija

***
Kose-Uuemõisa rahvatantsurühm KAPAK annab teada ,et
nende 30. sünnipäewa auks
laupäeval 5. aprillil s.a kell 6 p.l.
saab toimuma Oru Seltsimajas üks õige suur
RAHWAPIDU LAULU, TANTSU JA
PILLIMÄNGUGA
Pidu hakatuseks kõlavad hääled Kose laulukoorist
Tantsimise lustil lasevad paista Kapaku rahvatantsijad
Rõemsa meele loob Kuusalu pasunakoor
Pealtwaatajate naeru närwisid kõditavad Weiderdajad
Võimlemise ilu ja tervistavat kasu demonstreerivad
naisvõimeldajad
Wennased jõuturnijad pakuvad imekspanemise wäärt kunsti näha
Rahwamängud auhindadega
Elawad pildid: Kapak 30
Kohal on päewapiltnik
Loterii-allegrii  iga loos võidab
Waheaegadel lõbustab pidulisi muusika
Keelekastet ja kehakinnitust pakub puhwet
***
Ettewalmistamise pärast wõiwad ainult need osa wõtta,
kes end eelmise sajandi alguse rõiwisse sätivad.
Lõbutoimekond

VANADE SALMIKUTE, PÄEVIKUTE JA LAULIKUTE NÄITUS

Esmaspäeval, 24.märtsil avatakse Kose - Uuemõisa Koduloomuuseumis vanade salmikute, päevikute ja
laulikute näitus.
Muuseumi külastamine on muutunud lihtsamaks, sest nüüd saab sinna minna otse jõepoolsest endisest
kinotrepist.
Ootame külastajaid esmaspäeviti kell 14.00 - 18.00 ja teisipäeviti kell 9.00 - 12.00. Ekskursioonid kokkuleppel
tel.53 940 813.
Muuseumi juhataja: Marju Verk

TÄNUAVALDUS
Täname kõiki sugulasi,tuttavaid ja OÜ ÜLE Kose töökaaslasi,kes olid meiega sel raskel tunnil
ELMAR KÄRME
viimsele teekonnale saatmisel.
Lesk ja omaksed.
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Õnnitleme
50. nda juubeli puhul
VALEK NIELSON`i

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

Ravila korteriühistu
5 maja elanikud

Tel. 56484838

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

PEHMEMÖÖBLI
VALMISTAJAID
KARKASSI
KOOSTAJAID

OTSIME
AUTOREMONDILUKKSEPPI JA
KEEVITAJAID!
Busland Blatic OÜ
(Karla küla, Kose vald)
autoremonditöökoda
ootab tööle asjatundlikke
autoremondilukkseppasid!
Palk konkurentsivõimeline
vastavalt võimetele!
Konktaktisik :
Märt Tiits,
Tel. 51 99 86 91

ABITÖÖLISI

töökogemus
mööblitootmise
valdkonnas, kuid muidu

Kontakt aadressil
Hariduse 2 Kose
Harjumaa 75101
Lisainfo tel.
6026430
5662003

Tel 56484838
Ääre- ja tänavakivide müük
ja paigaldus
Liiv-ja killustikalused
Paekividest teede ja platside
rajamine
Munakivide paigaldus
Kõnniteekividest teede ja
platside rajamine
Haljastus
Tel:58118322
OTSIME
RAAMATUPIDAJAT!

Kasuks tuleb eelnev

väljaõpe kohapeal.

Vajatakse
puudeladujaid
Nõrava külasse.

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

Busland Blatic OÜ
(Karla küla, Kose vald )
autoremonditöökoda
vajab asjalikku,
kohusetundlikku ja
korda armastavat
vähemalt raamatupidaja
algteadmistega inimest!
Palk
konkurentsivõimeline
vastavalt võimetele!
Konktaktisik :
Ülle Valm,
Tel. 51 57 715
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Üks liblikas kui unelm Sääl lehvis üle vee.
Liisk langes, kivi veeres. Tal oli teine tee.
(D.Kareva)

Ei tulek ega minek ole meie enda teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
ja see on elavate mäletada.

Kosejõe Kool mälestab kauaaegset õpetajat

Liina, oleme Sinuga sel raskel hetkel, mil
jätad hüvasti oma kalli

memmega

Harry Suik`u

ning avaldab sügavat kaastunnet omastele.
Mälestame

Harry Suiki

ja avaldame siirast
kaastunnet abikaasale ja
lastele peredega.
Pensionäride klubi,,Elulõng"
Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestus meiega...
Mälestame

Miralda Kööki

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Silvi,Bruno,Leida,Saima,
Helmi,Malle ja Taavi.

Meie siiras kaastunne Anne
Kruusele ja Kati Bakradzele
peredega ema ja vanaema

Raili, Veera, Riina

Südamlik kaastunne Emmile
abikaasa

Harry Suik`u
surma puhul.

Endised töökaaslased Kose
apteegist

Miralda Köök

Mälestame endist head
kolleegi ja avaldame
kaastunnet omastele.

Mälestame endist
vene keele õpetajat

Miralda Kööki

ja avaldame kaastunnet
omastele
Kose Gümnaasiumi pere
Südamlik kaastunne
Anne Kruusele perega

armsa ema

kaotuse puhul.

Silvi, Linda, Niina, Leida

Memmede
tantsurühma,,Madli" ja
eakate klubi,,Elulõng" liikmed

Meie siiras kaastunne
Milvile

Südamlik kaastunne
Pilvi Kulli`le kalli

vanaema

Valentina Luha

Helmi-Lisette Kulli

surma puhul

surma puhul

surma puhul.

Kose Gümnaasiumi pere

MTÜ "Kodutee

Naiskoor Meelika

Mälestame kauaaegset
koguduse liiget

Helmi-Lisette Kulli
23.04.1921-03.02.2008

ja avaldame sügavat
kaastunnet perekonnale ja
omastele
EELK Tuhala Kaarli Kogudus
Mälestame

Viktor Jaamul`it

ja avaldame kaastunnet
omastele
Lea ja Niina peredega

Iga lahkumine on raske, iga
teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne Anne
Kruusele kalli

ema

kaotuse puhul.
Kose Gümnaasiumi 10b klass

Avaldame südamlikku
kaastunnet
Anne ja Toomas Kruusele

ema ja ämma
surma puhul.

Felli ja Urve laste ja
lastelastega

Jäädavalt lahkusid
Helmi Kull, Vaike Kotelnikov
Hilda Virusiim, Harry Suik
Jüri Raag, Miralda Köök, Viive Prits

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

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

