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KOSE VALLAVOLIKOGUS 23. OKTOOBRIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret
Aavik, Sven Andresen, Jüri
Anissimov, Andrus Jõffert, Vello
Kivistik, Merike Kummel, Timo
Nikitin, Valdur Oks, Arno Pavel,
Kalle Pormann, Margus Proos, Aarne
Puistama, Eha Sepp, Uno Silberg,
Aksa Veinpalu. Puudusid: Ülo
Roosnurm ja Alvar Kasera.
Volikogus vastuvõetud otsused ja
arutlusel olnud teemad:
Otsusega nr 177 võõrandatakse
vallavalitsusele kuuluv sõiduauto
Nissan (1997).
Otsusega nr 178 kehtestati
Kanavere külas Põua kinnistu II
maatüki ja Uuspõua kinnistu
detailplaneering.
Otsusega nr 179 arvatakse valla
teeregistrist riigi kasuks välja
järgmised maaüksused: nr 12,
ligikaudse pindalaga 1415 m 2 ,
Kuivajõe-Karla tee; maaüksus nr 18,
3460 m2, Kuie-Tade tee; nr 26,
2210 m2, Kuivajõe-Hiie-Kurna tee;
nr 28, 5776 m2, Kolu-Vana tee I;

nr 30, 9370 m2 Kuivajõe-Vahe tee.
Otsusega nr 180 tunnistati
vallavolikogu 22.02.2001 otsus nr
12 Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise taotlejate nimekirja
kinnitamine (taotleja OÜ Oruvälja)
Oru külas Mahtra looduskaitsealal
asuva maatüki nr 22 erastamine
kehtetuks vastavalt maareformi
seaduse § 20 lõike 12.
Otsusega nr 181 omandatakse
tasuta vallale elanike huvides AS-ilt
K.U. Mell Vallamaa kinnistu pindala
11995 m2, sihtotstarve transpordimaa.
Määrusega nr 121 suurendati valla
2008 eelarve kulusid 1 760 000 ja
vähendati kulusid 2 600 000 ning
finantseerimistehinguid - 840 000
kooni. Kinnitati valla 2008 täpsustatud eelarve mahuks seisuga
23.10.2008 tulude osas 86 850 221,
kulude osas 95 722 365 ning eelarve
finantseerimistehingud summas
8 872 144 krooni.
Kuulati vallavanem Vello Jõgisoo

ettekannet valla 2008. aasta eelarve
täitmisest seisuga 30.09.2008 ja
reservfondi rahaliste vahendite
kasutamisest 2008. aastal
Järgmine korraline vallavolikogu
istung toimub 20. novembril 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).

Teatame Kose valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest.
Kose Vallavalitsus algatas 26. oktoobri 2006 otsusega nr 70 Kose valla üldplaneeringu koostamise ja
üldplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatajaks ning koostamise korraldajaks on Kose Vallavalitsus (reg
kood 75011547, Hariduse 1, 75101 Kose, tel 6339 300, vald@kose.ee). Üldplaneeringu ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostajaks on Arhitektuuribüroo Novel OÜ (reg kood 11253230, Pärnu mnt 102C,
Tallinn, tel 6622 767, info@novel.ee). KSH järelevalvaja on Harjumaa Keskkonnateenistus. Üldplaneeringu
kehtestab Kose Vallavolikogu.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus leiti leevendavad meetmed üldplaneeringu eskiisi koostamise
käigus tehtud arenguettepanekute osas. Hindamise tulemusena tehakse ettepanek maakondliku rohevõrgustiku
piiride muutmiseks, pakutakse välja maakasutustingimused kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega
alade osas ning esitatakse teised keskkonna seisukohalt vajalikud arengutingimused.
Leevendusmeetmete rakendamisel ei ole üldplaneeringu lahenduse elluviimisel olulist negatiivset
keskkonnamõju.
Kose valla üldplaneeringu ja asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tööpäeviti tutvuda Kose
Vallavalitsuses, kontaktisik Merle Pussak (tel 6339 320, e-post: merle@kose.ee), vallavalitsuse veebilehel
(http://www.kosevald.ee), Arhitektuuribüroo Novel OÜ-s (kontaktisik Piret Kiiss tel 6622 768, piret@novel.ee.)
või büroo veebilehel (http://www.novel.ee).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tööpäeviti tutvuda Kose
Vallavalitsuses. KSH aruandega on võimalik tutvuda 20. oktoobrist kuni 17. novembrini 2007.a Kose
Vallavalitsuses (Hariduse 1, 75101 Kose; kontaktisik Merle Pussak, tel 6339 320, e-post: merle@kose.ee),
vallavalitsuse veebilehel (http://www.kosevald.ee), Arhitektuuribüroo Novel OÜ-s (kontaktisik Kärt Mae
tel 6622768, kart@novel.ee.) või büroo veebilehel (http://www.novel.ee). Ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi KSH aruande kohta saab Kose Vallavalitsusele ja Arhitektuuribüroo Novel OÜ-le esitada avaliku
väljapaneku jooksul.
Üldplaneeringu ja KSH aruande avalikud arutelud toimuvad 2. detsembril 2008. a kell 17.00 Kose
Vallavalitsuse saalis ning 4. detsembril kell 17.00 Oru külakeskuses.
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01. OKTOOBRIL 2008 JÕUSTUSID MUUDATUSED PUUDEGA INIMESTE
TOETUSTE MÄÄRAMISEL
Muudatused puudutavad puudega tööealiste inimeste puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramist ning
püsiva töövõimetuse tuvastamise korda.
Seni määrati tööealisele inimesele puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi vajadusest ning kõik ühesuguse puude
raskusastmega tööealised inimesed said ühesugust sotsiaaltoetust. Uue korra järgi määratakse puudega
täiskasvanu toetus lähtuvalt puudest tingitud lisakuludest.
Puude raskusastme määramisel tuleb pöörduda pensioniametisse ning täita ekspertiisitaotluse vorm.
Ekspertiisitaotluse vorm on nüüd mahukam ja üksikasjalikum. Taotluse täitmisel aitab pensioniameti
klienditeenindaja. Uut korda rakendatakse ekspertiiside puhul, mida taotletakse alates 1.oktoobrist.
Tööealistele isikutele, kellele on puude raskusaste tuvastatud enne 1. oktoobrit, jätkatakse toetuse määramist
endises suuruses määratud tähtaja lõpuni. Puudega laste ja puudega vanaduspensioniealiste inimeste puude
raskusastme tuvastamise ja sotsiaaltoetuste määramise korras muutusi ei ole.
Ka püsiva töövõimetuse taotlemiseks tuleb 1.oktoobrist pöörduda pensioniametisse ja mitte enam arsti
poole. Siiski tuleb tähelepanu pöörata sellele, et viimasest arsti külastusest ei tohi olla möödas rohkem
kui kolm kuud, vanemate andmete korral ei saa püsivat töövõimetust tuvastada.
Muudatused töötati välja koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega.
Küsimuste korral puude tuvastamise või püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta palume pöörduda
Sotsiaalkindlustusametisse infotelefonil 16 106.
Info pärinev Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Kodulehe aadress: http://www.ensib.ee/
Kuna taotluste menetlemine uue korra järgi võtab rohkem aega, tuleks kõigil tööealistel inimestel puude
raskusastme või töövõimetuspensioni korduvekspertiisiks pöörduda pensioniameti poole uue taotlusega puude
raskusastme või püsiva töövõimetuse kestuse eelviimase kalendrikuu 5.-20. kuupäevaks.

SOTSIAALTEENUSTEST KOSE VALLAS
Koduhooldusteenus:
Koduhooldusteenust osutatakse
Kose vallas alates 2004. aastast.
Teenust osutatakse Rahvastikuregistri andmetel alaliselt Kose vallas
elavatele isikutele, kes oma ea või
tervisliku seisundi tõttu ei ole
suuteliselt iseseisvalt toime tulema.
Koduhooldusteenust osutab sotsiaalhooldaja. Teenuse saamiseks tuleb
abivajajal, tema lähedastel, naabritel
või teistel inimestel, kes abivajajat
tunnevad, pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole, kes koos sotsiaalhooldaja ja abivajajaga selgitab
välja, milliseid teenuseid on täpselt
vaja, kui sageli, millistel tingimustel
ning sõlmib sellekohane lepingu.
Koduhooldusteenuse eest tasub
abivajaja, või tema seadusjärgsed
ülalpidajad, vastavalt Kose Vallavalitsuse poolt kehtestatud hooldustasu määrale, mis praegusel hetkel
on 25.- tund või 10% hooldusaluse
pensionist. Ülejäänud osa
finantseeritakse valla eelarvest.
Hooldustasu ei määrata abivajajatele, kelle materiaalne olukord
ei võimalda seda maksta või kellele

osutatakse teenuseid ebaregulaarselt, vähem kui kaks korda kuus.
Põhiteenused, mis sotsiaalhooldaja poolt tagatakse, on
järgmised:
Toiduainete ja muude esmatarbekaupade koju toomine.
Abistamine toidu valmistamisel,
valmistoidu koju toomine, nõude
pesemine.
Tubade koristamine, joogivee
kaevust tuppa toomine.
Kütte hankimise korraldamine (kütte
tellimine, kütte varju alla paneku
korraldamine); kütte tuppa toomine.
Pesu pesemise organiseerimine,
(pesumajas või päevakeskuses pesu
pesemise teenuse eest tasub klient
vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
Abistamine kommunaal- ja teiste
maksete tasumisel, asjaajamise
korraldamine ametiasutustega.
Hügieeni korraldamine (kliendi
abistamine vannitamisel, dui all
pesemisel või sauna transportimisel
ning saunas pesemisel). Saunapileti
või dui kasutamise eest Päevakeskuses tasub klient vastavalt
kehtivale teenuse hinnale.

Arstiabi korraldamine (arsti juurde
aja kinni panemine, eriarstile mineku
organiseerimine jne.), ravimite
toomine.
Vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajajast.
Isiklik hooldaja
Isiklikku hooldajat võivad taotleda
rahvastikuregistri andmetel alaliselt
Kose vallas elavad seadusjärgsete
ülalpidajateta vanurid ning raske
või sügava puudega isikuid, kes ei
ole suutelised iseseisvalt toime
tulema ja kelle toimetulekut ei ole
võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
Erandjuhul võib isikliku hooldaja
määramiseks taotluse esitada ka
ülalpidamiskohustusega isik, kui
viimane ei suuda mõjuvatel
põhjustel täita talle seadusega
pandud kohustusi.
Isikliku hooldaja taotlemisel
esitatakse vallavalitsusele järgmised
dokumendid:
· Isiku või tema seadusliku esindaja
taotlus isikliku hooldaja
määramiseks.
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· Isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara
ning seadusjärgsete ülalpidajate
olemasolu või puudumise kohta.
Seadusjärgsete hooldajate olemasolul tuleb esitada andmed hooldajate nime, elukoha ja majandusliku
olukorra kohta, sh. sissetulekuid
tõendavad dokumendid.
· Perearsti hinnang isiku tervisliku
seisundi kohta
· Sotsiaaltöötaja hinnang isiku
toimetuleku kohta
· Hooldust vajava isiku passi või
isikutunnistuse koopia (välismaalasel
koos elamisloa koopiaga).
· Puude raskusastet tõendava
dokumendi koopia.
· Hooldaja kirjalik nõusolek
hooldajaülesannete täitmiseks.
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Sotsiaaltöötaja hindab inimese
hooldusvajadust ja kui hooldaja
määramine on põhjendatud, annab
vallavalitsus välja vastava korralduse.
Vallavalitsuse poolt tasutav
hooldajatoetuse suurus sõltub
hooldatava puude raskusastmest:
raske puude korral on hooldajatoetus 500 krooni kuus; sügava
puude korral 800 krooni kuus.
Kose Päevakeskuses osutatavad
sotsiaalteenused
Toetatud elamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus psüühiliste erivajadustega inimestele.
Turvatuba kriisiolukorda sattunud
lastele, emadele jms.
Pesupesemine, dui kasutamine.
Lisaks hulgaliselt huviringe, mille

kohta oli täpsem info eelmise kuu
Kose Teatajas.
Alates oktoobrikuust on päevakeskuses tööl Malle Maasalu,
sotsiaaltööspetsialist puuetega
inimeste alal, kelle poole võib julgelt
pöörduda kõigi probleemidega, mis
puudutavad puuetega inimesi.
Koostööd oleme alustanud Tallinna
Lastekodu juures asuva Rehabilitatsioonikeskusega, et meie valla
puuetega lastele muuta rehabilitatsiooniteenused kergemini kättesaadavaks. Täiendavat infot selle
teenuse kohta on võimalik saada
lastekaitsespetsialisti Anu Mesila või
sotsiaaltööspetsialisti Malle Maasalu
käest.

RAVIKINDLUSTUSKAITSE TÖÖANDJA POOLT KINDLUSTATUD ISIKUNA
Eesti Haigekassa kindlustuskaitse
tekkimiseks ei piisa üksnes
maksukohustuste täitmisest nagu
sageli ekslikult arvatakse. Kindlustuskaitse tekkimiseks tuleb haigekassa
piirkondlikule osakonnale esitada
vajalikud dokumendid.
Kindlustuskaitse tekkimiseks,
lõppemiseks ja peatumiseks vajalike
dokumentide loetelu ning nendes
sisalduvate andmete koosseis on
kehtestatud Sotsiaalministri
18.augusti 2004.a. määrusega
nr.101 Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks
ja peatumiseks vajalike dokumentide
loetelu ning nendes sisalduvate
andmete koosseis.
Töölepingu ja avaliku teenistuse
alusel töösuhtes olevad töötajad
Peame vajalikuks ka selgitada, et
kõik töötajad, kellega tööandja on
sõlminud üle ühekuulise tähtajaga
või tähtajatu töö- või ametilepingu,
või üle 3 kuu tähtajaga või tähtajatu
võlaõigusliku lepingu tuleb haigekassas arvele võtta seitsme kalendripäeva jooksul pärast töötaja tööle
või teenistusse asumist või lepingu
sõlmimist. Nimetatud kohustus ja
kindlustuskaitse algamise ja
lõppemise tähtajad on sätestatud
ravikindlustuse seaduses § 6, § 8, §
9 ja § 13.
Kui tööandja esitab ravikindlustuse andmekogusse kande

tegemiseks vajalikud dokumendid
haigekassasse isiku kehtiva
kindlustuse ajal, jätkub
kindlustuskaitse uuel alusel ilma
katkemiseta.
Kui vajalikud dokumendid jõuavad
kindlustamata inimese kohta
haigekassasse seitsme kalendripäeva
jooksul alates isiku tööle asumise
päevast, tekib isikul kindlustuskaitse
tööle või teenistusse asumisest
arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.
Kui tööandja esitab vajalikud
dokumendid hiljem, tekib
kindlustuskaitse ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemisest,
kuid mitte varem kui tööle või
teenistusse asumisest arvestatava
neljateistkümnepäevase ooteaja
möödumisel. Ravikindlustuse
andmekogu kanne tehakse viie
kalendripäeva jooksul pärast kande
tegemise aluseks olevate nõuetekohaselt vormistatud dokumentide
jõudmist haigekassasse.
Juhul kui tööandja on hilinenud
töötaja arvele võtmisega, st töötaja
on haigekassas arvele võetud hiljem
kui seitsme päeva jooksul, algab
töötaja ravikindlustus ajutise
töövõimetuse hüvitise saamiseks
sellest kuupäevast, millal tööandja
esitas vajalikud dokumendid isiku
arvele võtmiseks. Siin peab silmas
pidama seda, et haigekassal ei ole

võimalik tekitada ega taastada
ravikindlustuskaitset tagasiulatuvalt.
Kui juhtub, et tööandja ei ole
töötajat haigekassas arvele võtnud
ja töötaja jääb haigeks ning ajutise
töövõimetuse perioodil puudub
töötajal ravikindlustus töövõimetushüvitise saamiseks, siis haigekassa
keeldub hüvitise maksmisest. Isik
ei saa Ajutise töövõimetuse hüvitist,
kuna tööandja ei ole teda haigekassas arvele võtnud. Selle eest
vastutab vastavalt ravikindlustusseaduse § 14 lg 1-le tööandja.
Ajutise töövõimetushüvitise
määramiseks ja maksmiseks ei piisa
muudel alustel ravikindlustuse
olemasolu (õpilane, töövõimetuspensionär, vanaduspensionär,
lapsehooldustasu saav isik jne),
ajutise töövõimetuse hüvitise
saamiseks peab töösuhet omaval
isikul olema kindlustuskaitse
tööandja poolt.
Töö- või teenistussuhte lõppemine
Töö- või teenistussuhte lõppemisega
lõpeb ka sotsiaalmaksu maksmise
kohustus lahkunud töötaja eest.
Tööandja peab teatama töösuhte
lõppemisest haigekassale kümne
kalendripäeva jooksul alates
töölepingu lõppemisest.
Kindlustatud isikutel kehtib
kindlustuskaitse veel kaks kuud ehk
nn garantiiaeg pärast töö- või
teenistussuhte lõppemist.
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Garantiiajal alanud oleva töövõimetuslehe alusel ei ole isikul õigus
saada ajutise töövõimetuse hüvitist.
Ravikindlustusseaduse § 50 lg 1
ütleb, et ajutise töövõimetuse hüvitis
on rahaline kompensatsioon, mida
Haigekassa maksab töövõimetuslehe
alusel kindlustatud isikule, kellel jääb
majandus  või kutsetegevusest
ajutise vabastuse tõttu saamata
isikustatud sotsiaalmaksuga
maksustatav tulu.
Kindlustuskaitse lõppemise kohta ei
ole vaja teadet esitada juhul, kui
isik asus tööle tähtajalise lepingu
alusel ja tööandja esitas vastavad
andmed (lepingu lõppemise kuupäeva) juba isikut kindlustatuna
arvele võttes, kindlustatute nimekirjas. Kui tähtajaline tööleping
pikeneb või muutub tähtajatuks,
tuleb sellest informeerida haigekassat.
Töö- või teenistussuhte peatumine
Kui tähtajatu töölepingu alusel
sõlmitud töösuhe tööandja juures
peatub ja tööandja ei maksa antud
perioodi eest sotsiaalmaksu (nt
töötaja võtab palgata puhkust, astub
ajateenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne), tuleb tööandjal
sellest haigekassale teatada kümne
kalendripäeva jooksul.
Kindlustuskaitse peatub kahe kuu
möödumisel töö- või teenistussuhte
peatumisest, kui tööandja ei maksa
peatumise aja eest sotsiaalmaksu.
Pärast peatumise lõppu tuleb sellest
informeerida haigekassat jällegi
seitsme kalendripäeva jooksul alates
isiku tööle või teenistusse asumist.
Pärast peatumise lõppemist jätkub
kindlustuskaitse ilma ooteajata (nt
naine jääb lapsehoolduspuhkuse
ajal uuesti lapseootele. Selleks, et
tal tekiks õigus rasedus- ja sünnitushüvitisele tuleb lapsehoolduspuhkus
katkestada. Tööandjale tuleb esitada
avaldus tööle asumise kohta. Tööandja peab seejärel informeerima
haigekassat töö- või teenistussuhte
peatumise lõppemisest seitsme
kalendripäeva jooksul).
Võlaõigusliku lepingu alusel
töötavad isikud
Kui inimesega, kes ei ole füüsilisest
isikust ettevõtja, on sõlmitud üle
kolmekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõiguslik leping (nt

maaklerleping, töövõtuleping,
agendileping jm) ja selle lepingu
alusel makstakse talle töö- või
teenistustasusid iga kuu vähemalt
2700 krooni, peab sotsiaalmaksu
maksja tema kohta samuti esitama
haigekassale vajalikud dokumendid.
Vajalikud dokumendid tuleb haigekassale esitada seitsme kalendripäeva jooksul pärast lepingu
jõustumist. Kindlustuskaitse algab
pärast kolmekuulise ooteaja
möödumist. Ooteaega hakatakse
arvestama dokumentide esitamisest
haigekassale. Kui isikul on dokumentide esitamise ajal kehtiv kindlustuskaitse, siis jätkub kindlustus
ooteajata.
Juriidilise isiku juhtimis- ja
kontrollorgani liikmed
Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed, kellele juriidiline isik
on kohustatud iga kuu maksma tasu
vähemalt 2700 krooni ja maksma
sellelt tasult iga kuu sotsiaalmaksu,
tuleb haigekassas arvele võtta
seitsme kalendripäeva jooksul pärast
teenistuslepingu jõustumist.
Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse
andmekogusse kande tegemisest
arvestatava kolmekuulise ooteaja
möödumisel. Kui dokumendid
esitatakse isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse
uuel alusel ilma katkemiseta.
Kindlustuskaitse puudumine
tööandja süül
Kui tööandja on jätnud eelpool
nimetatud isikutele kindlustuskaitse
tekitamata ja isikul oleks olnud õigus
saada ravikindlustushüvitist, peab
kindlustuskaitset taotlevale isikule
hüvitama ravikindlustushüvitiste
saamata jäämisest tekkinud kahju
tööandja.
Kui tööandja ei ole teatanud eelpool
nimetatud isikute kindlustuskaitse
lõppemisest ja endine töötaja,
juhtorgani liige või tööd teinud/
teenust osutanud isik saab ravikindlustushüvitisi, on haigekassal õigus
teha ettekirjutus koos hoiatusega
ning nõuda kohustuste rikkujalt sisse
ravikindlustushüvitised, mida haigekassa on isiku või isikute eest
tasunud, kelle kindlustuskaitse jäi
õigel ajal lõpetamata.
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Andmete esitamise viisid
Kindlustuskaitse tekkimiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks vajalikke
dokumente võib haigekassa
piirkondlikule osakonnale esitada:
- läbi elektroonilise andmevahetussüsteemi, mis võimaldab
töötajaid ravikindlustatuna arvele
ja arvelt maha võtta ning saada
jooksvalt infot oma töötajate
ravikindlustuse kohta. Elektroonilise
andmevahetusega liitumiseks peab
tööandja sõlmima elektroonilise
andmevahetuse lepingu. Andmete
elektroonilise edastamise lepingu
sõlmimise kohta lähemalt vt http://
www.haigekassa.ee/tooandjale/.
Haigekassa ravikindlustuse haldamise teenus on juriidilistele isikutele
ja Äriregistris registreeritud FIE-dele
kättesaadav aadressil http://
www.eesti.ee/est/ rubriigis X-tee
teenused ettevõtjatele;
- e-posti teel, saates digitaalselt
allkirjastatud dokumendid haigekassa piirkondlikku osakonda;
- posti teel, saates dokumendid
haigekassa piirkondlikku osakonda;
- isiklikult haigekassa piirkondlikku
osakonda tuues.
Vajalikud dokumendiblanketid leiab
haigekassa
kodulehelt
www.haigekassa.ee. Olenemata
sellest, millises haigekassa piirkonnas
on isikud kindlustatud, võib tööandja
esitada dokumendid talle sobivasse
haigekassa piirkondlikku osakonda.
Kui kindlustatud isik soovib vahetada
kindlustuspiirkonda, tuleb tal kirjutada avaldus, mille võib haigekassale
esitada tööandja või kindlustatu ise.
Kõik kindlustatud isikud, kes on
internetipanga kliendid või kellel on
ID-kaart, saavad internetipanga eteenustest või kodanikuportaalist
(http://www.eesti.ee/est) kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
perearsti nime ja töövõimetushüvitiste laekumist ning esitada
avalduse täiendava ravimihüvitise
või Euroopa ravikindlustuskaardi
saamiseks.
Täiendavatele küsimustele vastab
haigekassa infotelefon numbriga 16
363.
Eda Annuk
EHK Harju osakonna vanemjurist
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E263 TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA MAANTEE
KOSE-VÕÕBU JA VÕÕBU-MÄO TEELÕIKUDE EELPROJEKTI
KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ARUANNE
Projektiga kavandatakse uus maantee Kose ja Mäo vahele. Olev maantee jääb toimima kõrvalmaanteena. Keskkonnamõju hindamine (KMH) algatati Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 190,
1.10.2007. a. Projekti lõpptähtaeg on 2.04.2009. a.
Kavandatav tegevus mõjutab keskkonda läbi uue maa hõivamise maantee ehitamiseks, maastiku
muutumise, müra ja õhusaaste aspektide ning sotsiaalmajanduslike mõjude. Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda perioodil 21.10-3.11.2008:
- Ramboll Eestis, Laki 34, Tallinn
(kersti.ritsberg@ramboll.ee, tel 698 8356)
- Internetis tartutee.ramboll.ee
- Maanteeametis; Kose-, Kõue- ja Paide vallavalitsuses/kodulehel

4.
4.
5.
6.
6.

AVALIKUD ARUTELUD:
novembril 2008 kell 14.00 Tallinnas,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Harju 11
novembril 2008 kell 18.00 Kose Gümnaasiumis
novembril 2008 kell 18.00 Ardu Koolis
novembril 2008 kell 14.00 Tartu Teedevalitsuses, Veski 23
novembril 2008 kell 18.00 Anna Vaba Aja Majas

ÄRA RISKI OMA ELUGA!
Mängisin oma toas. Äkki hakkas
teises toas suitsuandur kõvasti
huilgama. Tegin ukse lahti. Tuba
oli suitsu täis. Ehmusin väga.
Hakkasin karjuma ja kutsusin
köögist emme. Toa seinakontakt
põles raginal. Emme lülitas elektrikapist voolu välja ning kutsus
naabri appi. Kontaktis põlesid
vanad elektrijuhtmed. Ümber
kontakti põles tapeet. Plastmass
oli sulanud. Kartsin, et diivan ja
kardinad lähevad ka põlema.
Õnneks jõuti tuli enne ära
kustutada.
See lõik ei ole võetud juturaamatust,
nii võib juhtuda igaühega. Õnnetuse
eest pole kaitstud keegi, ka kõige
ettevaatlikumad meist. Iga-aastase
kütteperioodi algul aga peaks tuleohutuse peale eriti tõsiselt mõtlema.
1. juulist 2009 muutub suitsuandur
igas Eesti kodus kohustuslikuks.
Kuid miks selle ümber nii suur
kära, võib nii mõnigi meist küsida.
Et seda selgitada, tuleks kõigepealt
lahti kirjutada, mis juhtub hoone

sisetulekahju puhul.
Tulekahju eluhoones saab alguse
üldjuhul väikestest tulekolletest
(küünal, katkine elektripistik vms)
ning areneb umbes 5 minutiga
täispõlengu faasi. Näiteks küünlaleegi ulatusse sattunud kardinad
võivad üleni leekides olla juba kahe
minutiga. Sisetulekahjul tekib
hapnikuvaeses keskkonnas põlemise
tõttu tavalisest rohkem mürkgaase
 tuntuim neist on vingugaas (CO).
Kõrge temperatuuri ja mürgiste
gaaside tingimustes võib inimene
hukkuda juba 5 minuti jooksul.
Põlevasse ruumi jäänutel on
pääsemislootust ainult tulekahju

algstaadiumis. Suurimasse ohtu
satuvad inimesed, kes õnnetuse
hetkel magavad, kuna meie organism ei anna meile märku õhus
levivast vingust. Hoiatav  põletust
ja valu tekitav kuumus  jõuab aga
kohale alati peale suitsu.
Suitsuandur on abimees, mis valju
ja iseloomuliku heliga juba tulekahju
algstaadiumis (u 40 sekundi jooksul)
ohust märku annab. Sel juhul jõuab
inimene veel ohutult evakueeruda
või paremal juhul ohuallika ise
käepäraste vahenditega kustutada.
Kurb tõsiasi on, et eriti maapiirkonnas ei pruugi päästjad
piisavalt kiiresti kohale jõuda. Just
seetõttu tuleb oma elu ja vara pärast
eelkõige ise muret tunda ning miks
mitte ka naabri majal silma peal
hoida.
Päästeteenistus kutsub kõiki üles
mõtlema oma turvalisuse peale.
Lihtsaim ja odavaim investeering
elu ja vara päästmiseks on suitsuandur, mis muutub Eesti kodudes
kohustuslikuks alates 1. juulist 2009.
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HEA LAPSEVANEM !
Mul on üks mure, millest tahaksin
rääkida. Selge on see, et kiire
elutempo, tööle koju-tööle jne.,
põhjustab pingeid ja siis ei märkagi
alati, kus ja kellega teie laps viibib.
Kui nendelt endilt küsida, on vastus
ikka, et olin koos sõpradega ja ära
muretse. Tekib tunne, et lastel
probleeme ei olegi või vähemalt
mitte teie peres. Usalda aga kontrolli
on see, mida tahaks vanematele
südamele panna.
Veidi aega tagasi läksid 11-12aastased lapsed panka suurt
rahakupüüri väiksemaks vahetama.
Pangatöötaja käitus õigesti, kui
teatas suurest summast politseile.
Tulime kohale ja selgus, et üks
poistest oli raha Kose rulapargist
pingi alt leidnud. Tundus küll
uskumatu, aga kui kolm last seda
kinnitasid, kirjutas politsei nende
ütlused üles. Tore ja eeskujulik lugu,
kas pole? Kuna selliseid juhtumeid
varem ei ole olnud, leidsime, et
poisid on kiituse ära teeninud.
Teavitasime kooli, isegi valla lehe
koostajale saatsime teate, kuid
õnneks kiitust jagama hakata veel
ei jõutud. Paari päeva pärast selgus
sootuks teistsugune lugu. Raha
võttis, see tähendab varastas, üks
poistest oma kodust. Isegi tema
sõbrad teadsid, et poiss oli raha

MINA JA TEISED MINAD

leidnud, sest just nii ta neile oli
rääkinud. Juhtumi uurimise käigus
selgus, et vargused kodust olid
toimunud korduvalt, kuid sellele ei
olnud osanud vanemad tähelepanu
pöörata. Asi sai uuesti läbi arutatud
nii poiste kodudes, politseis kui ka
koolis. Juhtum oli õppetunniks meile
kõigile.
Kindlasti ei soovi ma selle jutuga
kedagi solvata, eriti neid, kes end
ära tunnevad. Hoopis tähtsam on
see, et teie, head lapsevanemad,
peaksite oma lastega kodus rohkem
rääkima ning nendega tähelepanelikum olema. Minu soovitus
on, et info perede sissetulekutest ja
pere rahakoti asukohast ning selle
suurusest ei jõuaks lapse sõpradeni.
Ja veel üks ettepanek. Kui te õhtul
lastega vestlete, püüdke välja
selgitada, kuidas nad oma päeva
veetsid, kus ja millisel otstarbel nad
taskuraha kulutasid. Tean peresid,
kus lapsele antakse iga päev kindel
summa. On selliseidki, kus laps pole
seda kunagi saanudki. Lohutades
ühte väikest poissi, kelle emal ei
olnud palju raha, avaldasin
arvamust, et küllap ostab ema ise
vahel koju maiustusi. Ehmatav oli
aga lapse jutt, kes ütles: Ema ostab
endale küll komme ja krõpse, aga
mulle ei anna vaid sööb need ise

ära. Ja sellepärast läkski see väike
esimese klassi poiss poodi ning
varastas ühe pulgakommi, sest
temale kommi ega taskuraha ei
antud. Leian, et vastavalt perede
võimalustele on siiski taskuraha
andmine vajalik. Laps õpib rahaga
arveldamist ning tunneb end teiste
hulgas võrdväärsena. Vanemate
antud taskuraha kaudu aitavad nad
kaasa tema sotsialiseerimisele
ühiskonda.
Kuna käes on sügis ja pimedat aega
jätkub nii õhtuks kui hommikuks,
olge head ja vaadake üle helkurite
tagavara. Vajadusel ostke uued, sest
aja möödudes need vananevad.
Seejuures ärge unustage ka pere
vanimaid, vanaemasid-vanaisasid.
Väike kingitus neile teeks kindlasti
rõõmu. Tore on näha, et maanteedel
liiklevatest jalgratturitest nii mõnigi
kannab helkurvesti ja on siis palju
paremini nähtav.
Jõudu kõigile, sest laste kasvatamine
on üks kõige raskem, kuid tänuväärsem töö.
Lugupidamisega
Tiiu Karner
Ida-Harju politseiosakonna
juhtivkonstaabel

Harjumaal, Oru Külakeskuses (33km Tallinnast, Nõiakaevu piirkonnas) alustab tööd eneseleidmise
klubi. 5.11.08, kell 19.00
Osavõtma on oodatud kõik, kes soovivad ennast paremini tundma õppida ja oma eluga rahulolevamalt
hakkama saada. Kokkusaamised toimuvad 1x nädalas õhtuti, kestusega kolm tundi.
Arutlusele tulevad teemad on:
1. Kes olen Mina? Millised on minu juured? Milliseks on kujunenud minu maine/väärtushinnangud?
Mida ma arvan küllusest/harmooniast ?
Kes juhib minu käitumisotsuseid? Minu suhe Minateadvusega ja kehavalvuri EGO-ga?
2. Kuidas ma suhtlen teise Minaga? Mina kui partner, (sh iseendaga).
3. Millist rolli mängin grupis, kui suhelda tuleb mitme Minaga korraga ehk Mina kui meeskonnamängija.
Kas Sinu Elu on võrratu matk või meistriteos? Milline on SINU rahulolu aste ja kus on piirid, millest
üleastumine nõuaks pingutust või oleks kujuteldamatu?
Koosloomise ja eneseleidmise käigus esilekerkivad küsimused ja lahendusi vajavad olukorrad aitab
tasakaalu ja harmoonia seisundisse juhtida Loodusõpetaja Heidi Haggi.
Lisainfo http://loodusopetaja.googlepages.com
Registreeru: loodusopetaja@gmail.com , 6079230, Reet või 56221164, Heidi
Meeldivate kohtumisteni!
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Harjumaa rahvaraamatukogud hääletasid 2008. aastal Aasta Maaraamatukoguhoidjaks Kose
Raamatukogu juhataja Heljo Järvelaid`i , kelle juhendamisel kujunes aasta väljapaistvaimaks töötulemuseks
Kose Raamatukogu 100. aastapäeva üritustenädala oskuslikult läbimõeldud ettevalmistamine ja laia kõlapinda
saavutanud läbiviimine.
Erilist tähelepanu ja tunnustust väärib õpilastele mõeldud raamatukonverents Raamatukogu eile, täna,
homme, mis toimus õpilaste kaasosalemisel Kose Gümnaasiumis.
Juubeliüritused aitasid kaasa raamatukogu maine tõstmisele nii teeninduspiirkonnas kui kaugemalgi.
Sellel aastal täitus Heljol 35 aastat töötamist Kose Raamatukogu juhatajana.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) tunnustab parimaid maaraamatukoguhoidjaid alates 2001. aastast.
ERÜ tänukiri ja meene antakse üle Maaraamatukoguhoidja päeval, millega ühtlasi ka lõpetatakse üleriigilised
raamatukogupäevad. Varem on Kose valla raamatukoguhoidjatest selle tunnustuse osaliseks saanud Sirje
Bärg Kose- Uuemõisa raamatukogust.

RAAMATUKOGUPÄEVAD
Oktoobrikuu kümnel viimasel päeval peetakse üle-eestilisi raamatukogupäevi. Selle aasta motoks oli «Loeb,
mida loed».
Ettelugemise päev 20. oktoobril
Oru lasteaias Mesimumm lugesid kasvatajad lastele Ellen Niidu loomingut, samuti olid lapsed õppinud pähe
luuletusi ja esitasid neid. Lisaks olid lapsed kaasa võtnud autori raamatuid, millest tehti tore raamatunäitus.
Oru raamatukogus toimus ettelugemispäev Oru Põhikooli 1.  4. klassi õpilastele. Loeti luuletusi ja jutukesi,
pärast arutleti nende üle.
Kõige rohkem elevust tekitas aga ettelugemine põhikooli 5.  9. klassi õpilaste seas. Nimelt lugesid õpetajad ette oma kunagisi lemmikraamatuid. Palju kiidusõnu sai füüsikaõpetaja, kes luges Vahva sõduri vejki
juhtumused.
"Tuntud inimene raamatukogus" - raamatukogupäevade raames kutsutakse 22. oktoobril üle Eesti
raamatukogudesse inimesi, kes on seatud meie elu juhtima - maavanemad, linnapead, vallavanemad, omavalitsuste
esindajad, kohaliku elu edendajad. Neil palutakse istuda raamatukogu töötaja asemele laenutusleti taha ning
antakse võimalus sel päeval suhelda lugejaga nii nagu teevad raamatukogu töötajad aastaringselt. Lugejal
on võimalus kuulata omakandi prominendi lugemissoovitusi, -eelistusi, -elamusi.
Oru raamatukogus oli tol päeval töötaja rollis kohaliku põhikooli direktriss Lehte Veering. Tema kommentaar
selle kohta:  Raamatute laenutamine oli uus kogemus, mis tekitas elevust. Olla raamatute keskel, vastu võtta
külastajaid, see oli meeldiv! Algul kulus küll pisut aega, et aru saada arvutiga laenutamise protsessist, kuid
raamatukoguhoidja abiga hakkas töö lõpuks laabuma. Väga meeldis suhtlemine inimestega, kes tulid laenutama.
Sain ka soovitada neile raamatuid, mida ise olin lugenud.
Marju Purgats

Raamatukogupäevad Kosel.
Traditsiooniks kujunenud raamatukogupäevad juhatas sisse ettelugemise päev 20.oktoobril.
Mitmeid aastaid oleme kutsunud Kose Gümnaasiumi algklassiõpilased raamatukogusse just raamatukogupäevade ajal. Nii ka seekord. Raamatukogus kuulasid 1.klassi lapsed lugusid koolist ja kooliskäimisest, lisaks
lugesime Ellen Niidu Triinu ja Taavi koolijutte. Ellen Niidu lasteraamatuid näitasime-lugesime ka Kose lasteaia
vanemate rühmade lastele.
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Neljandatele klassidele tutvustasime uusi ja põnevaid teadmisteraamatuid. Kohe leidus paljudele raamatutele
ka lugeja, eriti suur huvi valitses poiste hulgas. Kolmandate klasside õpilased said ülevaate eesti lastekirjanike
uuematest teostest, mille kohta oli ette valmistatud ka väikene viktoriin. Lapsed vastasid suure õhinaga,
tublimatele võistkondadele oli pisike preemia magusa näol.
Kolmandat aastat järjest tunnustasime veerandilõpu aktusel tänukirjaga tublimaid Kose Raamatukogu kasutajaid
algklassiõpilaste hulgas.
Teisipäevane Juhan Viidingu luuleõhtu oli kantud mõtlikust meeleolust. Lugesime-kuulasime Juhan Viidingu
luulet ja muusikat ning vaatasime videofilmi Trammisõit, kus luuletaja on jäädvustatud oma loomingut
esitamas. See oli luuleõhtute sarja avalöök.
Novembris on plaanis samalaadne õhtu sügisluulest, kuhu ootame kõiki luulehuvilisi.
Laupäeval, 25.oktoobril kogunesid lapsed ja vanemad meie teisele perepäevale. Meisterdasime nukke
käsitööõpetajast vanaema Tiiu Raime oskuslikul juhendamisel. Eriti hea meel oli Tiiul selle üle, et osalesid ka
poisid. Õpetaja Katrin Harakka valmistas koos lastega meeleolukad klaasist küünlaalused. Õpetaja Miina Loik
õpetas tegema lihtsate vahenditega toredat päikest. Marge Monko fotonäituse lõpetas kohtumine autoriga.
Loodame, et perepäevast kujuneb meie raamatukogus traditsioon pikkadeks aastateks. Huvi laste ja tegijate
hulgas on suur. Detsembris õpetab Katrin Harakka jõulukaunistuste valmistamist.
31.oktoobril toimus koostöös Kose Päevakeskusega Ireene Tsireli raamatu Põlised elud esitlus.
Heljo Järvelaid, Ingrid Kuusk, Liia Oll

Raamatukogupäevad Kose-Uuemõisa raamatukogus
· Ettelugemispäev 20. oktoober Raamatukoguhoidja Raina luges ette Kose-Uuemõisa Lasteaed Algkoolis,
Kosejõe Kooli õpilased käisid ette lugemas Kose-Uuemõisa Raamatukogus
· 22. oktoober Tuntud inimene raamatukogus Olime külla kutsunud vallavanem Vello Jõgisoo. Raamatukogu
lugejatel oli talle palju küsimusi esitada ja algselt mõeldud raamatute laenutamise juurde me ei jõudnudki.
· 18. ja 25. oktoober Infokirjaoskuse päev Õpetusi, kuidas toimetada pangas ja internetis ning arvutist üldse
jagasid Helen Kõiva ja Piret Jaagu
Nii lasteosakonnas kui ka teisel korrusel, täiskasvanute osakonnas olid väljas raamatunäitused, mis tutvustasid
kaasaegset eesti kirjandust.
Reedel, 24. oktoobril olid kõik Kose valla raamatukoguhoidjad külla kutsutud naabrite juurde Rae valda, Jüri
raamatukogusse. Juba teist aastat korraldab Jüri raamatukogu selliseid kokkusaamisi, kus on võimalus meie
piirkonna raamatukoguhoidjatel kokku saada. Seekord rääkisime andmekaitsest ja kohtusime kirjanik Tönu
Õnnepaluga.
Üheskoos, valla raamatukoguhoidjad ja haridus-kultuurinõunik ning IT spetsialist osalesime koolitusel  Koostöö
ja meeskonnatöö
Sirje Bärg
Raamatukogupäevad algasid Kose Gümnaasiumis ettelugemisega. Kogu koolile luges kooli raadio kaudu 7.
klassi õpilane Hans Kristian Öis ette katkendi rootsi kirjaniku Moni Nilsson-Brännströmi raamatust "Tsataiki ja
mamps".
22. oktoobril laenutasid raamatuid klassijuhatajad. Õpetajatele-laenutajatele see töö väga meeldis, ka lapsed
olid elevil.
23. oktoobril oli välja pandud näitus eesti kaunimatest raamatutest.
1. ja 10. klassidele valmisid lugejapiletid. 1. klass sai lugejapiletid kätte koos tunnistustega.
Raamatukoguhoidjad Lumme ja Ann.
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30 AASTAT MUUSIKAHARIDUST KOSE MUUSIKAKOOLIS
Kose peatänaval on üks vana maja.
Ta on väga vana ja väsinud,kui tema
kohta võib öelda maja suure algustähega. Selles majas viibib iga päev
100 rõõmsameelset, muusikahuvilist
last,kes ei pane selle maja vanadust
tähelegi. Neile on ta ikka oma armas
ja soe muusikakooli majake.
Muusikakool kolis sellesse majja
detsembris 1978.a. Ei suudaks
uskuda,et siia majja mahub neli
pilliosakonda:klaveri,viiuli,akordioni
ja puhkpilli osakond, kus antakse
süsteemset muusikaharidust.
Klaveriosakonnas on ikka ja alati
olnud kõige rohkem õppijaid.
(tänase seisuga 32 õpilast) Klaveri
eriala lõpetanud on 103. Osakonna
juhatajaks on meie kooli raudvara
Maarja Laas. Temale sekundeerivad
Karin Kivisild,Maiu Roosa ja meie
kooli endine kasvandik Kai Rei. Nii
mitmedki meie kasvandikud on
läinud muusika alal edasi õppima
ning valitud erialale truuks jäänud.
G Otsa nim. Muusikakooli klaveri
eriala,seejärel Eesti Muusikaakadeemia lõpetanud Kai Rei töötab
tänaseni klaveri ja solfedzo õpetajana. Britta Bauman lõpetas Eesti
Muusikaakadeemia klaveri eriala ja
jätkas õpinguid Saksamaal, Leipzigis.
Tänaseks on Britta lõpetanud
Leipzigi Muusikaakadeemia klaveri
ja improvisatsiooni erialal. Grete
Vellend asus pärast Kose Muusikakooli lõpetamist õppima Tallinna
Muusikakeskkooli klaveri erialale,
seejärel Tallinna Muusika-ja Teatriakadeemiasse samale erialale. Mariliis Kreintaal jätkas õpinguid Tallinna
Hariduskolleegiumi Muusikakoolis.
Praegu õpib Tallinna Muusika-ja
Teatriakadeemias koolimuusika
osakonnas. Käesoleva aasta sügisest
jätkab õpinguid Tallinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolis klaveri
erialal Agnes Kivistik. Edukalt on
osaletud maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel ning saavutatud
märkimisväärseid kohti. Lisaks oma
kooli esinemistele on korraldatud
kontserte ka muudes paikades.
Meeldejäävamateks on olnud
kontserdid Tallinnas Teatri ja Muusikamuuseumis, Tallinna Küberneetika Majas,Tallinna Keskraamatukogus, Mahtra Koolituskeskuses,Oru

Külakeskuses,samuti kahel korral
Rootsis. Tulevikuski on plaanis
jätkata kontserdite korraldamist
erinevates kontserdipaikades.
Suuruselt teine on viiuli osakond
(tänase seisuga 27õpilast) lõpetajaid
on 70. Osakonnajuhatajaks on kooli
asutajaliige Juta Helilaid.Viiulimängu
õpetavad veel meie kooli vilistlased
Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia
lõpetanud Angelika Kadarik ja Glaire
Helilaid-Ruben. Loomulikult ollakse
viiuldajatega osalenud nii maakondlikel kui ka vabariiklikel konkurssidel.
Üheks tugevamaks küljeks
on osakonna töös ansamblimäng,
seda nii klassika kui ka rahvamuusika
valdkonnas. Viimasel Noorte Peol
mängiti sümfooniaorkestri koosseisus ja folkansambel Pillipiigad
korraldas suure peo simmani.
Traditsiooniks on saanud suvised
viiulimängu laagrid Kurgjal.Viimased
suuremad ettevõtmised on U.Sisaski
Näärioratooriumi ettekanne koos
Tallinna Reaalkooli kammerkooriga
ja A.Vivaldi ja G.F.Händeli conserto
grossode esitused kammermuusika
festivalil.Rahvaliku viiulimuusikaga
on esinetud paljudel Euroopa
festivalidel. Meie kooli viiuli eriala
on lõpetanud näitleja Maarika
Vaarik,muusikapedagoogid Eike
Vellend,Kaili Pern,Margit Kasela,
Ruth Randmaa, lauljad Katre Randmaa, Sandra Nurmsalu. Viljandi
Kultuuriakadeemias õpib viiulit
Karolina Kreintaal.
Akordioni osakond töötab samuti
1978. aastast.Toona korraldas
osakoona tööd Anne Kruuse.Alates
1981.aastast Karin Sarapuu (tänase
seisuga 11 õpilast) lõpetajaid 36.
Lisaks individuaaltundidele osalevad
õpilased ka kooli akordionistide
ansambli töös. Ansamblimäng on
sobiv võimalus musitseerimiseks
juba alates algõpetuse esimestest
tundidest.Koos on musitseeritud
väga erinevate pillidega nagu
klarnet,saksafon,klaver,tuuba,kont
rabass jne. Toimunud on kontsertreisid Ungarisse, Soome, Rootsi,
Saksamaale, Luxenbourgi.
Akordioniõpilased on osalenud
rahvusvahelistel akordionimuusika
päevadel; vabariiklikel,piirkondlikel,
ja maakondlikel konkurssidel,

festivalidel ning saavutanud mitmeid
võite ja auhinnalisi kohti.Mitmed
lõpetajad (Kaidi Mesila) on läinud
edasiõppima G.Otsa nim. Muusikakooli ja Velli Mõtt ,kes lisaks G.Otsa
Muusikakoolile on end täiendanud
Helsingi Konservatooriumis ja täna
õpib ja õpetab Soomes.Vabariigis
tuntud persoonid Katrin Viirpalu ja
Meelis Kompus on samuti akordioni
osakonna vilistlased.
Puhkpilliosakond tegutseb aastast
1979. Praegusl hetkel õpetab
puhkpillimängu 2 õpetajat - Olev
Roosa ja Jüri Saarna ning õpib 14
õpilast (lõpetajaid 25) Olgugi ,et
õpilasi vähe on mõnestki saanud
silmapaistvad muusikud. Neljast
Vanemuise teatri tromboonimägijist
kaks on meie kooli kasvandikud,pärit
Kose vallast ja naudivad siiani
elukutselise mängija võlusid.Ka
praegused õpilased on enamuses
tublid ja võimekad järjepidevalt
osavõtma igaaastastest maakondlikest võistumängimistest.See on
tõsine väljakutse õpilastele oma
oskustega võistelda parimate hulgas
ja tavaliselt on meie õpilastel läinud
esinemistel hästi.Häid tulemusi on
õpilased saavutanud tänu süsteemsele pilliõppele,võimalusele esineda
endale meelepärastel kontserditel.
Esinemised Euroopa kultuuripealinnas Stavangeris ja mujal Norramaal jätsid kauaks meelde
meeldivaid muljeid.
See on üks väikene osa meie tegemistest ja saavutustest,millest meie
õpetajad ja õpilased ning lapsevanemad rahuldust tunneme.
Loomulikult on selle 30 aasta jooksul
olnud paremaid ja halvemaid aegu.
Kõike seda koormat on vedanud ja
juhtinud Kose Muusikakooli asutajaliige T.Helilaid.Lõpetuseks tahab
muusikakooli pere tänada Kose
vallavalitsust,volikogu ja vallavanem
hr. V. Jõgisood,kes meie töödesse
ja tegemistesse on alati positiivselt
suhtunud.
Muusika ei ole ese, see on elustiil
Kose Muusikakool tähistab oma
30.juubelit kontserdiga
6.detsembril kell 12.00 Oru Külakeskuses.Oodatudkõik vilistlased,
lapsevanemad,endised õpetajad
ja muidu head inimesed.
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NOVEMBER 2008 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
1.nov.

20.00

2.nov
10.nov.

17.00
11.30

12.nov
15.nov
19.nov.
20.nov.
21.nov.

16.00
11.0014.00
15.00
19.00
20.00

22.nov.
28.nov.
29.nov.
30.nov.

15.00
17.00
11.00

30.nov.
04.dets

12.00
19.00

06.dets
11.dets
17.dets

18.00
13.00
20.00

SÜGISPIDU- Mõnus sügisene simmerdus rahvatantsu, laulu ja
huumoriga.
Külas Kiili ja Alavere rahvatantsijad. Õhtujuht Margus Abel,
tantsuks ans Umbes-Kombes. Kohv maja poolt, kohvikõrvane
piduliste endi valikul.
Pilet eelmüügist 50.-, kohapeal 75.Hingedepäeva TREPIKONTSERT
Lasteteater Sõber etendus TÜHJA KAEVU MÕISTATUS
Pilet 24 krooni
FILMIÕHTU Videofilm  Georg
Laupäev raamatuga väikelastele Loeme ja meisterdame
Teeme ise raamatu LÕPUÜRITUS
Vestlus- ja filmiõhtu Elu saladusi paljastades
VALLARAHVA SÜGISPIDU pika laua ja sooja toiduga.
Tantsuks ansambel Pesamunad, õhtujuht Jüri Kriiseman
Pääse kuni 19.nov 200.- Kolu ja Laura poest, 20 ja 21. nov 250.Kose Gümnaasiumi 85 aastapäev
Kadrikarneval
Naiskoor Meelika 30 aastat KONTSERT
Advendiküünla süütamine-esinevad valla koorid
Kell 11.00 kirikus jumalateenistus pärast seda väljakul küünla
süütamine
Eesti Lastekoori KONTSERT. Advendiküünalde süütamine.
Lugusid, laule laiast maailmast pajatavad ja musitseerivad
INDREK KALDA ja TOOMAS LUNGE
Kose Muusikakooli 30 tegevusaasta tähistamine
JÕULULAAT
Ans.JÄÄÄÄR talvekontsert. Plaadipresentatsioon Pilet 150 kr

Oru Külakeskus

Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Kose Päevakeskus
Kose- Uuemõisa
Raamatukogu
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Kose Gümnaasium
Kose Päevakeskus
Kosejõe Kool
Kose Kirik
Kose Keskväljak
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus

NÄITUSED
Kuni 25.11
17-30.nov
1-7.dets
Kuni 28.veebr

Kose Kunstikooli suvetööd
Maalinäitus Suvi 2008 Kihnu saarel
KÄSITÖÖNÄITUS (Paunküla hooldekodu ja puuetega inimeste
tööd)
Kose Murdmatute Kunstnike näitus

Kose Raamatukogu
Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus

Kohtumine kõrvaarstiga ja info abivahenditest
Kohtumine Harju Vaegkuuljate Ühingu esimehega.
Info abivahenditest

Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus

Galerii
Kose Ujula
Ujula tn 7

INFOPÄEVAD
13.nov
26.nov

16.00
16.00

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
2.nov
3.nov

12.00
19.30

Kose 18.MV meeste korvpallis
Harju MV korvpallis

4.nov

19.30

Eesti MV II liiga korvpallis

Kose Korvpalliklubi
/ BC Kolga
Kose Korvpalliklubi
/ KK Räpina Kotkad

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
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9.nov
15.nov
16. nov
17.nov

12.00
11.00
12.00
19.30

Kose 18.MV meeste korvpallis
Puuetega inimeste PERE TERVISEPÄEV
Kose 18.MV meeste korvpallis
Eesti MV II liiga korvpallis

18.nov

19.30

Harju MV korvpallis

19.nov
23. nov
25.nov

19.00
12.00
19.30

Ülevallaline mäluturniir Mäluveski II voor
Kose 18.MV meeste korvpallis
Harju MV korvpallis

30.nov

12.00

Kose 18.MV meeste korvpallis

november

Korraldab KEIK
Kose Korvpalliklubi
/ Hansa SK
Kose Korvpalliklubi
/ Rae Koss&Hansaviimistlus
võistkonnad
Kose Korvpalliklubi
/RSK Rae

Kose Gümnaasium
Kose Spordimaja
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Oru Külakeskus
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium

! Jälgige reklaami INFO 633 9306 Kose Vald

Tore õpetajate päev K-U L-As
Sel aastal oli õpetajate päev meie majas varasemast erinev. Kose Gümnaasiumi 11. klassi õpilased tulid
Kose-Uuemõisa kooli ja lasteaeda õpetajatena kätt proovima. Osa noorõpetajaid on meie endised õpilased.
Küllap oli neilgi tore ja põnev nüüd uues rollis üles astuda. Tunnid olid hästi ette valmistatud ja läbi viidud.
Õpilased jäid üliväga rahule. Rahul olime meiegi.
Õpetajatel olid samal ajal oma koolitunnid: õuesõppe tund, tantsutund, kohvitund ja vestlusring. Kursustel
omandatut andsid edasi õp. E. Balitski ja S. Lepik.
Koolipäev lõppes saalis väikese kontserdi ja kõigi õpetajate õnnitlemisega.
Aitäh Kose Gümnaasiumi noortele ja õpetaja Anne Kruusele, kelle ettepanek meile selle toreda õpetajate
päeva kaasa tõigi. Ehk järgmisel aastal jälle!
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli õpetaja Signe Münter

Eesti Lions klubidel on sel aastal võetud eesmärgiks ehitada Maarja külas, intellektipuuetega
noorte kodus, uus maja- Eesti maja. Seda koostöös Eesti Riigi , Olympic Casino ja
Rotarytega. See tähendab, et meie klubi soovib aidata Maarja küla noori vähemalt 22
tuhande krooniga, iga klubiliikme kohta tuhat krooni. Kogu Eesti lionitelt peaks kogunema
ca 1,5 miljonit krooni. Et anda ka teistele vallakodanikele võimalus osaleda heategevuses,
korraldab Kose Lions klubi reedel, 21. novembril, Oru külakeskuses VALLARAHVA
SÜGISPEO, mille läbiviimisest saadud tuluga toetamegi Eesti maja ehitust. Pidu tuleb
uhke, pika laua ja sooja toiduga! Õhtut juhib Oru enda mees Jüri Kriiseman, tantsumuusikat
teevad Pesamunad. Pileteid hakatakse müüma Kolu ja Laura poes. Et oleks lihtsam peole
jõuda, teeb Kose Kaarel bussiga ekstra reisi, loomulikult tuuakse rahvas ka pärast pidu
koju. Täpsemalt anname peost teada müürilehtedel novembri algusest, samuti levitame lendlehti. Kaks
infotelefoni: Andres, 5036007 ja Sven, 5131150.
Niisiis, tulge rõõmsale sügispeole ja andke oma panus heategevuseks!
Andres Lutsar
21. november 2008 kell 20.00 Oru Külakeskuses vallarahva
SÜGISPIDU
pika laua ja sooja toiduga
tantsuks ansambel Pesamunad, õhtujuht Jüri Kriiseman
Bussiühendus OÜ Kose Kaarel extra
Pääse kuni 19.nov 200 krooni Kolu ja Laura poest, 20 ja 21. nov 250 krooni
Korraldab Kose LIONS klubi
Info tel 5036007 Andres, 5131150 Sven
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K E I K (Kose Erivajadustega Inimeste Koda)
korraldab:
15. novembril kell 11 Kose ujulas TERVISE PÄEV.
Kavas võimlemine vees ja saalis, mängud, kerge
eine. Osavõtt ( ka saatjale tasuta), kaasa võtta
ujumisrõivad ja pesemisvahendid.
Transpordivajadusest teatada eelnevalt: Kose
päevakeskus 6756202, Malle Maasalu 56626840.
20.novembril kell 16 Kose Päevakeskuses
vaegkuuljatele
1.Kõrvaarsti vestlus haigustest ja sellega
seonduvast
2.Abivahendite tutvustamine
26.novembril kell 16 Kose Päevakeskuses
vaegkuuljatele
1.Abivahendite tutvustamine
2.Vaegkuuljate ühingu tegemistest ja plaanidest

GREENTEC OÜ
PROJEKTEERIMISOSAKOND PAKUB
EHITUSPROJEKTIDEGA SEONDUVAID
TEENUSEID:
EHITUSLIK PROJEKTEERIMINE
EHITUSALANE KONSULTATSIOON JA 3D
VISUALISEERIMINE
PUITKARKASS SEINAELEMENTIDE
PROJEKTEERIMINE
LAENUTAOTLUSTE EELARVETE KOOSTAMINE
PROJEKTDOKUMENTATSIOONI
KOOSKÕLASTAMINE JA NÕUSTAMINE
EHITUSLOA TAOTLEMISEL.
KÜSI LISAINFOT TELEFONIL 6003 911 või
5020255
GREENTEC OÜ
Karla, Kose vald, 75106 Harjumaa
Tel: 600 3911, Fax: 600 3910
E-mail: info@greentec.ee, www.greentec.ee

KOSE GÜMNAASIUMI VILISTLASPIDU

LAUPÄEV, 22.november
9.00 - 00.00 Vilistlaspeole registreerimine.
Registreerimistasu 250.-, vilistlased vanemad kui 65
aastat k.a tasuta NB! Vilistlaste peo osavõtumaksu
eelregistreerimisel on 200 krooni, mille saab üle kanda
kuni 18nda novembrini k.a Hansapanka a/a
1120132608 (saaja: KOSE VALLAVALITSUS, selgitus:
vilistlaste kokkutulek, ees- ja perekonnanimi (naistel
neiupõlvenimi), lennunumber). Kohapeal
registreerimistasu 250.9.30 - 13.00 Traditsioonilised korvpallivõistlused info Margus Matiisenilt- 5111918
Kohtumine endiste legendaarsete õpetajatega
(klassiruumid täpsustamisel)
13.00 - 13.45 õp. Silvi Kaidla,
õp. Rein Tint "Inimene ja bioloogiline mitmekesisus"
14.00 - 14.45 õp. Saima Vainola Emakeel ja kirjandus
muutuvas maailmas, õp.Taimi Velström Maailm on
ümmargune
15.00 - 15.45 õp. Reet Kaarmaa (end Kruusement)
Me and English
16.00 - 17.45 Vilistlaspeo pidulik aktus võimlas
18.00 - 20.00 Klassijuhataja tunnid
19.00 - 21.00 Pildistamine, piltide tellimine hiljem
interneti kaudu aadressil . Pildid toimetatakse posti
teel koju kätte. Pildistamise täpsem ajakava kohapeal.
20.00 - 01.00 Igal täistunnil endiste vilistlaste
esinemised kooli aulas. Registreerida eelnevalt
meiliaadressil anne.kruuse@mail.ee
20.00 - 00.00 Ansambel "Lehmakommionud"
(võimlas)
00.00 - 02.00 70ndate aastate retromuusika.
DJ onu Bella (võimlas)
02.00 - 02.30 Peo lõpetamine

AS Klaasimeister on asutatud 1997 aastal. AS
Klaasimeistri tegevusaladeks on klaaspakettide
tootmine, klaasi karastamine ja klaasi lõikamine.
Seoses tootmise ja masinapargi laiendamisega Kolu
Tehases, Kose vallas, otsime:
TOOTMISTÖÖLISI
Erinevaid töökohti seoses klaaspaketide tootmisega.
Alates klaasi lõikamisest automaattööpingil kuni
klaaspaketide pakkimise, sorteerimise ja ladustamiseni.
Kasuks tuleb:
- Varasem kogemus klaasi käsitlemisest
- Tööstusarvutite tundmine (vajadusel väljaõpe
kohapeal)
- Tugev füüsiline vorm ja tervis
Nõudmised kandidaatidele:
- Kohusetundlikkus ja usaldusväärsus
Tööandja pakub:
- Stabiilset töökohta aastateks
- Kaasaegseid töötingimusi
- Võimalust areneda ettevõttes
- Vajadusel väljaõpet kohapeal
Tööle asumise aeg: Esimisel võimalusel, vastavalt
kokkuleppele
Töö asukoht: AS Klaasimeistri Kolu tehas, Tartu mnt.
ääres. 6 km Kose keskusest.
Kandideerimaks antud töökohale saada oma
elulookirjeldus koos palgasooviga või tulla kohale.
AS Klaasimeister
Koku küla, Kose vald, Harjumaa 75121
e-mail tallinn@klaasimeister.ee
tel 6766580

Naiskoor Meelika ootab kõiki oma vilistlasi 29. novembril kell 17.00 Kosejõe Kooli saali juubelikontserdile
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Alates juulist on ülevaatuspunkt avatud
ka laupäeval kella 9.00-15.00
Tööpäevadel kella 8.00-19.00
Teostame igat liiki ülevaatuseid sõiduautodele,
veoautodele, bussidele, traktoritele, mootorratastele ja
nende haagistele!

Alpter T.Ü.V. OÜ Taevavärava tee 9a, Rae vald
tel. 606 4230, mob. 5624 6136
www.alpter.ee, tehno.rae@alpter.ee

Vahetada
ühetoaline keskküttega
korter Tallinnas Mustamäel
ühetoalise korteri vastu
Kosel
(sobib ka ahjuküttega).
Telef. 5512723

Müüa
saetud ja lõhutud
küttepuid,
koos transpordiga,
pikkus 30 - 60 cm
Tel. 52 87326

Palk konkurentsivõimeline
vastavalt võimetele!
Kontaktisik:
Märt Tiits
Tel. 51 99 86 91

Täpsemalt tel 5043959

REHVITÖÖD
Asun Kuivajõe ja Kose
vahelisel teelõigul.
Müüa uusi talverehve.

OÜ Kuivajõe Farmer
pakub tööd
vasikatalitajale ja
lüpsjale.

Täpsemalt
tel. 56568300

Info telef. 5035542 või
5105523

TELLI VALGUSTID
INTERNETIST!!!
www.valguskiir.ee
Kõikidele Kose valla elanikele
kohaletoimetamine TASUTA!

Õmblusfirma
KOSTEKS OÜ
Kose, Ujula 4
pakub tööd õmblejale.
Tel. 6756428
5168959

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

OTSIME
AUTOREMONDILUKKSEPPI JA
KEEVITAJAID!
Busland Baltic OÜ
(Karla küla, Kose vald)
autoremonditöökoda
ootab tööle asjatundlikke
keevitaja oskustega
autoremondilukkseppasid!

OÜ JM Kastell
teostab alljärgnevaid töid
· Väikelamute
vundamentide, seinte ja
katuste ehitus
· Metsamaterjali väljavedu

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

Tel. 56484838

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
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HEI, NÄITEMÄNGUHUVILISED!

Oru Külakeskuses alustab jälle tegutsemist täiskasvanute näitering.
Näitejuht on suurte kogemustega reissöör- lavastaja Krista Arbet.
Teretulnud on huvilised Orust ja kaugemaltki!
Esimene kokkusaamine 04.nov. kell 19.00 külakeskuses.

POLITSEITEATED:
Ajavahemikul 20. september - 20.oktoober toimunud sündmused.
27. septembril juhtis 1958aastal sündinud Illimar Kose alevikus alkoholijoobes mootorsõidukit, olles eelnevalt
karistatud joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise eest.
28. septembril Kose alevikus tankla platsilt varastati sõiduauto BMW 525, kui auto kasutaja magas auto
tagaistmel.
1. oktoobril Kose alevikus varstati öö jooksul haigla eest parklast motoroller STC - 08
3. oktoobril Kose alevikus eiras 1989aastal sündinud Cert abipolitseiniku korraldusi ja lõi korduvalt abipolitseinikku.
3. oktoobril Kanavare külas siseneti lukustamata ukse kaudu majja ning varastati tikksaag MANNISMAN ja
ketaslõikur.
11. oktoobril juhtis 1978aastal sündinud Silver Kuivajõe külas alkoholijoobes mootorsõidukit, olles eelnevalt
karistatud joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise eest.
15. oktoobril Liiva külas murti aknaklaasi lõhkumise teel majja ja varastatud ketaslõikur AWD-125 ja
vererõhuaparaat.
22. oktoobril on alustatud kriminaalmenetlust kelmuse faktis selles, et tundmatu isik pakkus Kose-Uuemõisa
noorukile MSN-i kaudu saada weebilehe rate.ee moderaatoriks. Nooruk pidi selleks helistama 20 korda tasulisele
rate.ee numbrile ja lisaks püüdis isik noorukit meelitada tegema ka pangaülekandeid.
Informeerige politseid, kui Teil on informatsiooni antud juhtumite või teo toimepannud isikute kohta. Politsei
lühinumbril 110
Mikk Altmets
juhtivkonstaabel
Tel. 6124658; mikk.altmets@pohja.pol.ee

Ja vaikis laul ja vaibus jutt, sest
sõnad otsa said.

Mälestame

Anatoli Smirnovi

ja avaldame kaastunnet
poegadele ja omastele
Vaike ja Endel

Mälestame endist kolleegi

Jaan Ojassoni

Siiras kaastunne
Ahto Levonti`le perega

Avaldame kaastunnet
lähedastele

isa, äia ja vanaisa

Oru Põhikooli õpetajad

Perekond Lauringson,
Raamat ja Rebane

Tunde tasa lööb aegade kell, jääb alles mälestus
hea ja hell....

surma puhul.

Mõni hetk on elus valusam kui teine.
Mõni hetk on kohe väga, väga valus.....(J.Tätte)

Avaldame kaastunnet Tarmo ja Siim
Maasikamäele ema ja vanaema

Avaldame kaastunnet Heljale perega isa,
vanaisa, vanavanaisa ja äia

surma puhul.

surma puhul.

Laine Maasikamäe

Erich Lemmsalu

Majaelanikud

Asta, Katrin perega, Eha ja Mati

16 KOSE TEATAJA

november
Tuhat sõna tunnistamas kaotust ,
ei ühtegi, mis lohutada võiks.
Ootad, millal minevikku laotub
elust julmalt väljakistud lõik ...

Keset kaunist sügist ja päikesekulda
lõppes tee, kust tagasi ei tulda.

Avaldame sügavat kaastunnet Anne`le
perega kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia

Aavo Lusti

Meie südamlik kaastunne Anne Lustile
lastega kalli abikaasa,isa,vanaisa ja äia

Onupoeg Ivo perega

surma puhul
Töökaaslased Kose sööklast

kaotuse puhul.

Langetame leinas pea koos
sinuga, Ants,
kui saadad viimsele teele
oma isa,

Avo Lusti

Kose Keskkooli 27 lend.
Päev õhtule laskus ja lõppes
elurada...

Kallis Heljo! Südamlik
kaastunne

ema

kaotuse puhul.
Memmede tantsurühm.
Avaldame südamlikku
kaastunnet Heljo ja Raul
Järvelaid` ile ema ja ämma

Johanna-Anette Kotkase

Aavo Lusti

Südamlik kaastunne Raulile
perega isa

Aavo Lusti

kaotuse puhul.

Oru Põhikooli pere

EMA- toomingate õieehmed,
puude kohin koduakna all,
käed, ühtaegu karedad ja pehmed,
unetutel öödel kootud sall....

Avaldame kaastunnet
Heljo Järvelaid` ile

ema

surma puhul

Heljo, tunneme südamest kaasa
kaotuse puhul
Sinu kolleegid Kose valla
raamatukogudest.
Avaldame kaastunnet Ainole
abikaasa

Karl Leopold Karjamaa

surma puhul.

Klubi Elulõng ja sõbrad
Päevakeskusest.
Kallid Karl, Rene, Liis ja Triin
Sügav kaastunne teile raske
kaotuse isa

Raimond Sieberk`i
surma puhul.

Sõbrad Johan ja Joosep
emaga

ema

Kose Vallavalitsus

Avaldame kaastunnet
Aino Karjamaale kalli

abikaasa

surma puhul.

Endised töökaaslased Kose
Apteegist

Avaldame kaastunnet Ainole
lastega abikaasa, isa ja vanaisa

Karl Leopold Karjamaa

Aavo Lusti

surma puhul

Sirje,Paul,Maarika,Mati,Mari
ka,Tiit,Marje ja Vello.

surma puhul

Helmi Reek perega
Lembi Mäe

Avaldame siirast kaastunnet
Meelile, Mona Lisale ja
Randole kalli äia ja vanaisa

Mälestame abivalmis
majanaabrit

kaotusel

Kose Kunstikeskus
Avaldame kaastunnet
Karl`ile emaga kalli isa

Raimond Sieberk`i

Karl Leopold Karjamaad

ootamatu surma puhul.

Sügav kaastunne abikaasale
ja tütardele perekonnaga.

sõbrad Oru lasteaiast
Mesilinnud rühmast

Jäädavalt lahkusid
Ülo Arendi, Laine Maasikamäe
Salme Mets, Erich Lemmsalu
Anatoli Smirnov, Jaan Ojasson
Karl-Leopold Karjamaa
Johanna-Anette Kotkas
Raimond Siebek

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS
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