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KOSE VALLAVOLIKOGUS 25. SEPTEMBRIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret Aavik, Sven Andresen, Jüri Anissimov, Andrus Jõffert, Alvar Kasera, Vello
Kivistik, Timo Nikitin, Valdur Oks, Arno Pavel, Margus Proos, , Aarne Puistama, Ülo Roosnurm, Uno Silberg,
Aksa Veinpalu. Puudusid: Merike Kummel, Kalle Pormann ja Eha Sepp.
Volikogus vastuvõetud otsused ja arutlusel olnud teemad:
Otsusega nr 171 taotledakse AS-ilt Hansapank arvelduskrediidilepingu pikendamist alates 1. oktoobrist 2008
kuni 30. septembrini 2009 summas 500 000 krooni intressimääraga kuni 7 %.
Otsusega nr 172 taotledakse keskkonnaministrilt luba Kose, Hariduse tn 2c ja 2d sotsiaalmaa sihtotstarbega
võõrandamist.
Otsusega nr 173 vaadati läbi ja täiendati Kose valla arengukava aastateks 2006-2013.
Otsusega nr 174 koormatakse vallale kuuluv Põiktänava kinnistu (sihtotstarve transpordimaa) viiekümneks
aastaks tasuta isikliku kasutusõigusega Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks eesmärgiga võimaldada kinnistule
rajada sidevõrke, neid seal omada, remontida, korras hoida, hooldada, asendada, kasutada ja muul viisil
ekspluateerida.
Otsusega nr 175 kehtestati Nurga, Lepiku, Loo kinnistute ja Paunküla metskonna maatüki M-37 detailplaneering.
Otsusega nr 176 võeti vastu Kose valla üldplaneering ning suunati avalikule väljapanekule Kose Vallavalitsuse
saalis, Kose Raamatukogus, Ravila Raamatukogus, Kose-Uuemõisa Raamatukogus ja Oru Külakeskuses
ajavahemikul 20.10-17.11.2008 ning sellekohane teade avalikustatakse valla veebilehel, ajalehtedes Kose
Teataja, Harju Elu ja Postimees.
Määrusega nr 116 kinnitati toimetulekutoetuse ülejäägist makstavate sotsiaaltoetuste ja osutatud sotsiaalteenuste
maksmise tingimused ja kord.
Määrusega nr 117 suurendati valla 2008 eelarvet riigieelarvest määratud eraldiste ja sihtotstarbeliste laekumiste
osa summas 2 308 890 ja vähendati lekumisi 500 000 krooni võrra ning suunati laekumised vastavate kulude
katteks summas 1 808 890 krooni. Kinnitati valla 2008 täpsustatud eelarve mahuks seisuga 25.09.2008 tulude
osas 86 850 221, kulude osas 96 562 365 ning eelarve finantseerimistehingud summas 9 712 144 krooni.
Määrusega nr 118 kinnitati valla 2009 eelarvestrateegia ja investeeringute prioriteedid: Kose staadion;
veemajandus; Kose Gümnaasium; Kose Noortekeskus; Kose Kultuuri- ja Hariduskeskus (omaosalus KOIT kavas);
Kose-Uuemõisa alevikukeskus (Kose-Uuemõisa Arendamise Selts); Kose Lasteaed ning planeeritakse 2009
eelarvesse tasuta koolitoit rahvastikuregistris olevatele Kose valla üldhariduskoolide õpilastele.
Määrusega nr 119 kehtestatakse Kose Spordikooli õppetasud aastas alljärgnevalt: ujumise erialal 1400;
kergejõustiku erialal 1000; korvpalli erialal 1000 ja Kose Muusikakooli õppetasud: ettevalmistusklass 2700;
I-III klass 2520; klass 2880; V-VIII klass 3150 krooni.
Määrusega nr 120 kehtestatakse valla koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate osalustasu ühes kalendrikuus
200 krooni (2400 krooni aastas).
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 23. oktoobril 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).

KOSE VALLAVALITSUS TEATAB
Oru külakeskuses 16.09.2008 toimunud Oru küla Metsaka detailplaneeringule avalikul
väljapanekul esitatud vastuväidete avalikul arutelul MTÜ Tuhala-Kata-Tammiku külaselts ja
Urve Mäenurm ei nõustunud Kose Vallavalitsuse vastusega esitatud vastuväitele ja jäid oma
seisukohtade juurde.
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KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Kose
Kose valla koolieelsetes lasteasutustes osalustasu kehtestamine

25. september 2008 NR 120

Aluseks võttes Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõiked 3 ja 4,
KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRAB:
§1 Kehtestada Kose valla koolieelsetes lasteasutustes osalustasu ühes kalendrikuus 200 krooni (2400
krooni aastas).
§2 Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 20.01.2005 määrus nr 56.
§3 Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
kolmekümne päeva jooksul arvates määruse avalikustamisest.
§4 Määrus jõustub 1. jaanuarist 2009.
Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Kose
Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasude kehtestamine

25. september 2008 NR 119Kose

Aluseks võttes Huvikooli seaduse § 21 lõike 3,
KOSE VALLAVOLIKOGU MÄÄRAB:
§1

§2

§3
§4
§5

Kehtestada Kose Spordikooli õppetasud (lastevanemate osalustasu) alljärgnevalt:
1) ujumise erialal 1400 krooni aastas (jaanuar-aprill eest 800 krooni, oktoober-detsember eest
600 krooni);
2) kergejõustiku erialal 1000 krooni aastas (jaanuar-juuni eest 600 krooni, september-detsember
eest 400 krooni);
3) korvpalli erialal 1000 krooni aastas (jaanuar-juuni eest 600 krooni, september-detsember eest
400 krooni).
Kehtestada Kose Muusikakooli õppetasud (lastevanemate osalustasu) alljärgnevalt:
1) Ettevalmistusklass 2700 krooni aastas (jaanuar-mai 300 krooni kuu, september-detsember 300
krooni kuu);
2) I-III klass 2520 krooni aastas (jaanuar-mai 280 krooni kuu, september-detsember 280 krooni
kuu);
3) IV klass 2880 krooni aastas (jaanuar-mai 320 krooni kuu, september-detsember 320 krooni
kuu);
4) V-VIII klass 3150 krooni aastas (jaanuar-mai 350 krooni kuu, september-detsember 350 krooni
kuu).
Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrus nr 14.
Käesolevat määrust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
kolmekümne päeva jooksul arvates määruse avalikustamisest.
Määrus jõustub 1. jaanuarist 2009.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees
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Eesti Vabariik
Harju maakond
Kose Vallavalitsus
MÄÄRUS
Kose

15. september 2008 nr 6

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinna kehtestamine
Aluseks võttes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 ja Kose valla veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra (kinnitatud Kose Vallavolikogu 30.03.2000 määrusega
nr 13), annab
Kose Vallavalitsus m ä ä r u s e :
1.

Kehtestada veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind alljärgnevalt:

abonenttasu
tasu vee eest
tasu reovee
ärajuhtimise eest
Abonenttasu:

ühik

elanikud

asutused

summa

KM-ga

krooni/kuu
3
1m
3
1m

21.50

21.50

21.50

25.35

14.50

14.50

21.50

21.50

36.-

42.45

eramud
kortermajad

1 x 25.35
korterite arv majas x 25.35

2.

Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 24.09.2007 määrus nr 5 Veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine.

3.

Määrus jõustub 1. jaanuarist 2009.

Vello Jõgisoo
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

ÜHISVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE HINNAST 2009 AASTAL
Eesti ühinemislepingus EL-ga anti Eestile asulareovee puhastamise direktiivi artiklites toodud kohustuste täitmiseks
üleminekuaeg, mis reovee kogumissüsteemide väljaehitamise ja reovee puhastamise kvaliteedi osas
reostuskoormusega 2000-10000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel on kuni 31. detsember 2010.
Kose alevikus elab täna üle 2000 inimese ja seega peavad 2010 aasta lõpuks Kose aleviku reoveekogumise
süsteemid vastama üalaltoodud direktiivi nõuetele.
Omad kohustused kirjutab ette ka EL vastav joogivee direktiiv, milles toodud nõuded tuleb samuti lähematel
aastatel täita.
Täna on Kose aleviku ca 2100 elanikust ühisvee- ja kanalisatsiooniga liitunud ca 1400 inimest. Ülejäänud
peavad seda tegema 2010 aasta lõpuks. Selleks tuleb aga täielikult rekonstrueerida Kose aleviku kanalisatsioonitrassid
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ja -rajatised ning väljaehitada ka need teisele poole Pirita jõge, Kehra suunas ning piki Pikka tänavat KoseRisti suunas.
Rekonstrueerimist vajab ka üle 30 aasta vana Kose reoveepuhasti.
Samuti tuleb rekonstrueerida veetrassid ja ehitada veepuhastusjaam.
Selle kõige kohta sai 2008 aasta suveks valmis Kose aleviku vee  ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise
eeskiisprojekt. Projektis toodud lahenduste väljaehitamise esialgseks maksumuseks kalkuleeriti ca 134 milj
krooni.
Selge, et nii suurt summat ei ole võimalik laenata ei OÜ-l Kose Vesi ega ka Kose vallal.
Veeinfrastruktuuri projektide rahastamiseks on võimalik taodelda toetust EL Ühtekuuluvusfondist (ÜF) ning
selle suve keskel esitas OÜ Kose Vesi Kose aleviku ühisvee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks vastava
taotluse.
Positiivse rahastamisotsuse korral (selgub aasta lõpuks) on OÜ-l Kose Vesi vaja järgnevatel aastatel lisaks ÜF
toetusele võtta projekti omaosaluse katteks laenu ca 17 miljonit.
On selge, et laen on võõra oma ja see tuleb tagasi maksta.
Kui arvestada, et OÜ Kose Vesi tänase teenuse hinna juures suudab Kose valla ühisvee- ja kanalitsioonirajatisi
ainult hooldada, kuid mitte rekonstrueerida ja arendada, tuleb selle laenu tagasimaksmiseks järgnevatel aastatel
tõsta teenuse hinda.
OÜ Kose Vesi esitas vastava taotluse 2009a teenuse hindade osas septembri alguses koos majanduslike
põhjendustega Kose Vallavalitsusele, kes oma määrusega nr.6, 15.septembrist 2008, kehtestas 2009a aastaks
uued ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Hinnatõus võrreldes 2008 aastaga on 20%.
Selge, et selline järsk hinnatõus ei tee rõõmu ühegile meie kliendile. Seetõttu vabandame, kuid loodame samas
mõistmisele, et teist teed teenuse ja vee kvalieeti hüppeliseks parandamiseks ning reovee puhastamiseks
tasemini, mis ei kahjusta looduskeskkonda, ei ole.
Kuidas aga tavakodaniku seisukohalt hinnata, milline teenuse hind on kallis või mitte?
EL riikides on kirjutamata reegliks, et ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus võib maksimaalselt olla kuni
4% pereliikme kohta tulevast netosissetulekust.
Meie majandusarvutused näitavad, et ka järgnevatel aastatel see Kose vallas üle 2,2% ei lähe.
Lohutuseks ka pudelivee tarbijatele meeldetuletus, et kui ostate poest joogivett, siis selle 1m3 hind on 7000EEK
ja enam! Oleks ju tore sama kvaliteediga vett saada kraanist ja seda sadu kordi odavamalt.
Margus Proos
OÜ Kose Vesi
juhataja

Kose valla ÜLDPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK toimub 20.10-17.11.2008
Üldplaneeringu eesmärgiks on Kose valla pikaajaliste arengusuundade määramine ja
territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja
tootmis/tööstus/ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ja Tallinn-Tartu-Luhamaa
mnt trassi määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks.
Kose Vallavalitsuse saalis E-N 8-17, R 8-16, lõuna 12.30-13.30
Kose alevik, Hariduse 1, II korrus
Kose Raamatukogus E-R 10-18, L 10-14
Kose alevik, Ravila mnt 12
Ravila Raamatukogus E 14-18, T-R 10-18
Ravila alevik
Kose-Uuemõisa Raamatukogus E-R 10-18, L 10-14
Kose-Uuemõisa alevik, Tiigi tn 1
Oru Külakeskuses E, R 8.30-15, T,K 8.30-17 ja N 8.30-18.30
Oru külas
Avaliku väljapaneku jooksul on teil õigus esitada üldplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid
või põhjendatud vastuväiteid.
ÜLdplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 2. detsembril 2008 kell 17.00 Kose
Vallavalitsuse saalis (Kose alevik, hariduse 1, II korrus) ja Oru Külakeskuses
4. detsembril 2008 kell 17.00.

6 KOSE TEATAJA

oktoober

KOSE LASTEAIA ÕUEALA EI OLE AVALIK MÄNGUPLATS
Lasteaia territoorium on suletud maaala ja mõeldud kasutamiseks Kose Lasteaias käivatele lastele. Et aga
väikelastel tõesti ei ole korralikku turvalist mängukohta, oleme lubanud neil koos hoidjaga aias mängida kui
vanemad on seda palunud.
See tähendab seda, et vanem ise vaatab oma lapse järgi ja mängib temaga koos, tema enda mänguasjadega
sellisel ajal, kui see ei häiri lasteaialapsi ja õpetajaid.
Ennekõike oleme kohustatud kindlustama õuemänguvõimalused ja -vahendid lasteaias käivatele lastele, keda
praegusel hetkel on igapäevaselt lasteaias 90-95 last. Lasteaiaõpetajatel peab jääma selge ülevaade oma rühma
lastest ning kümnekonna mudilase kohalolek koos vanematega häirib juba tõsiselt meie tööd.
Kõige parem mänguaeg kodulastele oleks kell 9.00-10.30 ja 12-15.30, mil lasteaialapsed õues ei ole. Aiaga
piiratud sõimeala ei ole kodulastele avatud. Aeda ei ole lubatud mängima koolilapsed, ka mitte väikelapse
hoidjana.
Majahoidjale on tehtud ülesandeks aed üle vaadata ja lukustada siis, kui lasteaialapsed on lahkunud, see võib
juhtuda enne 19.00-i ja lasteaias mittekäivate laste jaoks territooriumi lahti hoidma ei pea.
Kodused lapsed on läbi aastate ikka käinud meil mängimas ning pole varem tekkinud olukorda, kus häirituna
tunnevad end nii lasteaia õpetajad kui lasteaialaste vanemad. Loodan koduste emade mõistvale suhtumisele,
mis arvestab lasteaiaelu eripära ning usun, et ka edaspidi on nende lastel meie õues tore mängida tingimustel,
mida eelpool mainitud sai.
Lugupidamisega,
Erika Suvi
Kose Lasteaia juhataja

SELGUNUD ON HARJUMAA AASTA ÕPETAJAD 2008
Sel aastal valiti Harjumaal Aasta õpetajateks 30 haridustöötajat. Maakonda esindavad haridus- ja teadusministri vastuvõtul Karin Reiska Aruküla Lasteaia Rukkilill juhataja ja Ebe Talpsepp Loo Keskkooli eesti
keele ja kirjanduse ning soome keele õpetaja.Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia
kandidaadiks Harju Maakonnas on Oru Põhikooli keemia-geograafia-bioloogia õpetaja Kaisa Koppel.
Harjumaa Aasta Õpetaja 2008 tiitli pälvisid Katrin Salep - Turba Lasteaiast, Tiina Klamas - lasteaiast Neeme
Mudila, Sirje Rannamets - Keila Lasteaiast Miki, Karin Reiska - Aruküla Lasteaiast Rukkilill, Tiiu Tool - Laagri
Lasteaiast, Katrin Patte - Keila Lasteaiast Vikerkaar, Helju Saamer - Klooga Lasteaiast, Lehte Talve - Leppneeme
Lasteaiast (MLA Viimsi Lasteaiad), Ebe Talpsepp - Loo Keskkoolist, Helje Kala - Ääsmäe Põhikoolist, Kirsi
Rannaste - Viimsi Koolist, Kaisa Koppel - Oru Põhikoolist, Zoja Ivanishkina - Loksa Vene Gümnaasiumist,
Margit Jäetma - Kuusalu Keskkoolist, Grete Põldma - Saue Gümnaasiumist, Rein Siirmann - Keila Ühisgümnaasiumi
Rummu kaugõppeosakonnast, Maia-Reta Trampärk - Aruküla Vaba Waldorfkoolist, Siiri Raudna - Keila-Joa
Sanatoorsest Internaatkoolist, Sirje Kautsaar - Harmi Põhikoolist, Helve Mandzolo - Paldiski Gümnaasiumist,
Epp Kevvai - Ardu Koolist, Helle Parmas - Saku Gümnaasiumist, Karin Harju - Kostivere Põhikoolist, Annely
Ajaots - Nissi Põhikoolist, Maie Vaher - Turba Gümnaasiumist, Ene Alttoa - Tabasalu Ühisgümnaasiumist, Anne
Siniveer - Keila Gümnaasiumist, Anne Oruaas - Kehra Gümnaasiumist, Heli Mölder - Kose Gümnaasiumist
ja Margit Järve - Loksa 1. Keskkoolist.
Aasta Õpetaja tiitli eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid,
haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele
mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna, Eesti elu.
Aasta õpetajaid tänatakse 11. oktoobril Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa
Haridustöötajate Liidu vastuvõtuga " Estonia " teatris.
Harjumaa Aasta Õpetaja 2008 nominendid valis välja Harju maavanema poolt moodustatud konkursikomisjon,
kuhu kuuluvad Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju maavalitsuse esindajad.
Harjumaal Aasta vabatahtliku koolitaja tiitli 2008 sai JANE ALJASMÄE Kose vallast, Naiskodukaitse tegevliige
ning vabatahtlik Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevjuht.
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Elu ei koosne mitte suurtest ohvritest
ja kohustustest, vaid väikestest asjadest,
millest naeratused ja niisama tehtud heateod
võidavad südame ja hoiavad seda
Sir Humphry Davy(1778-1829)

Õnnitleme kõiki õpetajaid nende tähtpäeval, soovime kannatlikkust
ja rahulikku meelt!
Kose Vallavalitsus ja Volikogu

KOKKUVÕTE KIRJAOSKUSE PÄEVALT
8. september on rahvusvaheline kirjaoskuse päev. Eesti Lugemisühingu ettepanekul oli Kose Gümnaasiumil
rõõm vastu võtta sõnakaid külalisi.
Seitsmendate ja kaheksandate klasside õpilastele esines Tallinna Ülikooli lastekirjanduse õppejõud ja kooliõpikute
autor Mare Müürsepp. Mullu korraldatud võistluses Kool, kus lugemine loeb osales tublisti ka Kose
Gümnaasiumi õpilasi. Tänusõnad neile. Parimad  Sven-Eerik Ross ja Laura Jõgisoo  pälvisid võistluse kuraatori
heasoovliku käepigistuse, tänukirja ja kinkeraamatu. Seejärel korraldas Mare Müürsepp kiirviktoriini seiklusjuttude
tundmise kohta.
Teine külaline oli kirjanik ja kunstigalerist Piia Ausman, kes kõneles oma pere purjetamisharrastusest ja
raamatukirjutamise tööst. Ta esitles äsja ilmunud seiklusraamatut Kaptenid avastavad maailma.
Heameel on teatada, et noor kirjanik annetas meie kooli raamatukogule nii oma eelmise lasteraamatu (koos
CD-ga; kindlasti tore lugemis- ja kuulamisvara noorematele) kui ka esitletud seiklusjutu, mille on illustreerinud
Jarõna Ilo. Seiklusjutu tiitellehel on suure töö teinute autogrammid.
Head lugemist! (Öeldakse, sest see, kes ei loe, kuigi oskab, on kirjaoskamatu inimesega täiesti võrdses seisus.)
Tavaliselt kaasneb hea lugemisega hea kirjutamisharrastus.
Maie Torim, õpetaja

KASUTAJAKOOLITUS KOSE-UUEMÕISA RAAMATUKOGUS
Kose-Uuemõisa Raamatukogu kutsub kõiki huvilisi osalema koolitusel INFOOTSINGU ABC.
Praktilisel õppusel arendatakse oskusi erinevate infoallikate otsinguks. Koolitus on personaalne.
Koolitusel lahendatakse praktilisi infootsingu ülesandeid, leidmaks vajalikke infoallikaid
· e-kataloogis URRAM
· e-kataloogis ESTER
· andmebaasis ISE
· e-ajakirjades
Huvilistel palun registreerida e-posti aadressil sirje@kose.ee või telefonil 6751279, lepime kokku just
teile sobiva aja.
Koolitus on tasuta!
Ootame kõiki huvilisi!
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OKTOOBER 2008 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
Teeme ise raamatu avaüritus
Kuidas valmib raamat (2-4.kl valla koolide õpilaste kohtumine
kirjastuse TEA esindajatega: Olivia Saar, lasteosakonna juhataja,
kunstnik), raamatute müük
PÜ Hõbelõim eakate päeva tähistamine
1.10 13.30
Vana Baskini Teatri etendus Ometi kord
Pilet 110.-/135.3.10 19.00
LASTETEATER Sõber etendus  Tühja kaevu mõistatus
10.10 11.30
Pilet 24.11.10 11.00- Laupäev raamatuga väikelastele
Loeme ja meisterdame
14.00
11.10 11.00- TÕN (Täiskasvanud Õppija Nädal)
Muinasaja eesti ehted juhendab Maiu Mooses
15.00
Registreerimine Tiia Rodi( Kose Kunstikool)
13.10 12.00- TÕN
õpibuss- karjäärinõustamine
13.30
TÕN
13-14.10 18.30
portselanmaal maailma värvides: jaapan, aafrika, vene, eesti jne
mustrid (juhendab/ registreerimine Erika Suvi)
TÕN
14.10 18.30
Kreeka kultuuri õhtu (Kreeka kultuur -minevik ja tänapäev,
legendid, illustreerivad pildid, kreekapärane näputöö mis seotud
vastava legendiga Õhtut viib läbi Sigrid Evisalu
15.10 18.00- TÕN
Koolitus lapsevanematele, õpetajatele EFEKTIIVSED
20.30
SUHTLEMISOSKUSED Edastatakse teadmisi suhtlemise
teoreetilistest alustest ja tutvustatakse praktilisi võtteid kuidas
olla ise hea suhtleja ning ergutada last suhtlema
17.10 19.00- TÕN
oti kultuuriõhtu
21.00
otimaa ja kultuuri tutvustus, tantsude õpetamine
Juhendab Eike Urke
18.10 10.00 - INFOTUND eakatele.
Teema Kuidas toimetada pangas?
12.00
Noorte fotohuviliste projekt  koolitus
18.10 11.00
SÜGISKONTSERT Esineb Kose valla naiskoor Krõõt
21.10 19.00
TUNTUD INIMENE RAAMATUKOGUS- kohtumine
22.10
vallavanem Vello Jõgisooga
KONTSERT esineb KIRILE LOO Laulame südamed rõõmsaks
23.10 11.30
Tasuta
24.10 17.00- TÕN
Ameerikast pärit kunstivool Tiffany klaasikursus
21.00
25.10 10.00- PEREPÄEV Kose raamatukogus
14.00
25.10 12.00- INFOKIRJAOSKUSE PÄEV.
Algteadmisi arvuti ja interneti kasutamisest
14.00
KONTSERT Valgre laulud
25.10 17.00
Esinevad Naiskoor Meelika ja Aarne Männiku Koor
Harjumaa TÕN koordinaatorite päev
30.10 14.00
1.10 10.0011.00

31.10 15.00
27-31.10

Klubiõhtu Lõikuspidu
Koolivaheaja üritused Noortekeskustes

Kose Gümnaasium

Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Kose- Uuemõisa
Raamatukogu
Kose Gümnaasium
Kose Keskväljak
Kose Gümnaasium
Kose Lasteaed
Ravila Noorte ja
Vabaaja Keskus
Kose Lasteaed

Ravila Noorte ja
Vabaaja Keskus
Kose-Uuemõisa
Raamatukogu
Kose Gümnaasium
Ravila Hooldekodu
Kose-Uuemõisa
Raamatukogu
Oru Külakeskus
Kose Kunstikeskus
Kose Raamatukogu
Kose-Uuemõisa
Raamatukogu
Kosejõe Kool
Kose Päevakeskus
Kose Kunstikeskus
Kose Päevakeskus
Oru, Ravila, Palvere,
Kose
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1.11

20.00

2.11
12.11

17.00
16.00

SÜGISPIDU- Mõnus sügisene simmerdus rahvatantsu, laulu ja
huumoriga. Külas Kiili ja Alavere rahvatantsijad. Õhtujuht
Margus Abel. Tants. Kohv maja poolt, kohvikõrvane piduliste
endi valikul.
Pilet eelmüügist 50.-, kohapeal 75.Hingedepäeva TREPIKONTSERT
FILMIÕHTU Videofilm  Georg
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Oru Külakeskus

Oru Külakeskus
Kose Päevakeskus

NÄITUSED, LOENGUD
Kuni 25.10
27.10-25.11

Marge Monko FOTONÄITUS sarjast EESTI NAINE (2006)
Kose Kunstikooli suvetööd

Kose Raamatukogu
Kose Raamatukogu

Ülevallaline mäluturniir Mäluveski I voor
Pereürituste sarja avaüritus ALEVIMÄNG

Oru Külakeskus
algus Kose
Spordimaja

SPORDIÜRITUSED
15.10
26.10

19.00
12.00

võistkonnad
Pere moodustab
vähemalt üks
lapsevanem ja laps

! Jälgige reklaami INFO 633 9306 Kose Vald

RAAMATUKOGUPÄEVAD LOEB, MIDA LOED
Sünnist saati asume eneselegi märkamatult üles ehitama
oma keha ja vaimu. Rakkhaaval, sõnahaaval kujuneb
inimene. Oleme ammu mõistnud vajadust kanda
pidevat hoolt iseenese kui keeruka loometöö füüsilise
vormi eest  hindame ökotoitu, tungleme tervisekeskustes. Lõpuks oleme märganud ohutuld, mis suunab
meid sama hoolikalt tegelema vaimse vormiga.
Rämpsuga toidetud vaim kasvab viltu, treenimata
mõistus jääb kiduraks.
Oleme aru saanud, et lugemine ei ole pelgalt teabe
omandamise või meelelahutuse üks paljudest, hõlpsasti
asendatavatest viisidest. Lugemine on mõistuse vaimne
treening, lugemisvara kujundab inimese mõtteid ja
annab oskuse neid väljendada.
Raamatukogu kui mõistuse tervisekeskuse roll on
muutumas üha olulisemaks. Raamatukoguhoidjalt
oodatakse vaimset vormisolekut, head treeningvahendite valikut, oskuslikku juhendamist. Me oleme
valmis, avame uksed ja võtame vastu kõik, kes on juba
taibanud: LOEB, MIDA LOED.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus kutsub
kõiki tähistama 20.30. oktoobrini raamatukogupäevi
Loeb, mida loed.
Rohkem teavet üritustest valla raamatukogudes.
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Kose Päevakeskus alustab septembris 7-ndat tegevusaastat. Sellel aastal jätkavad tööd järgmised
ringid: memmede ansambel -juhendaja Heli Sepp; sõnakunst -juhendaja Liida Niidas; tervise võimlemine,
seenioritantsu-rühm ja memmede tantsurühm -juhendaja Malle Lambasaar; telgedel kudumine -juhendaja
Maia Värv.
Esmakordselt alustame soome keele õppimisega-juhendaja Linda Kail.
Kes on õppimisest huvitatud, tulge 9.oktoobril kella 18-ks päevakesausesse, siis juba täpsemalt.
Teisipäeviti kella 13.00 - 14.00 mõõdab Hilja Klaan vererõhku.
Kolmapäeviti kella 12 .00 - 14.00 ootame kõiki huvilisi mängima lauamänge: karoona, male, kabe,
doomino jt. Võta sõber kaasa ja veeda sisukas õhtupoolik.
Päevakeskuse ruume kasutavad esmaspäeviti Kuivajõe meeskoor, teisipäeviti orkester, kolmapäeviti kaalujälgijad. Ruume on võimalik kasutada koolituste ja tähtsündmuste läbiviimiseks.
Ootama täiendust kõikidesse ringidesse, infot saad päevakeskusest.
Kose Päevakeskuses jätkab ka tänavu tööd igapäevatoetamise rühm. Erinevalt varasemast käiakse koos
kolmel korral nädalas: teisipäev,kolmapäev ja neljapäev. Organiseeritud tegevus toimub 12.00 - 15.00.
Teisipäeval on plaanis harjutada kätt toiduvalmistamisel, kolmapäev jääb mängude ja liikumise päevaks,
neljapäeval on kavas loominguline tegevus, kus saab proovida erinevatest materjalidest meisterdamist,
tunda rõõmu isetegemisest. Samuti on sotsiaaltöö spetsialist aitamas nii laste kui täiskasvanute rehabilitatsiooni
küsimustega seonduvas, hooldusvajaduste väljaselgitamisel ning muudes puuetega inimeste toimetulekut
parandavatel teemadel. Teid abistab ja juhendab sotsiaaltöötaja Malle Maasalu.
Soovin kõigile sportlikku eluviisi,häid sõpru ja rõõmsat meelt igasse päeva.
Malle Lambasaar

ALATES OKTOOBRIST 2008 ON ALGAMAS PEREÜRITUSTE SARI
Sari koosneb neljast perepäevast. 26.oktoober kell 12.00 alustame Alevimänguga, jaanuaris
Õuemängud, märtsis Mälumängud, mais Rattapäev.
Üritusele saab tulla kogu perega. Pere meeskonna moodustab vähemalt üks lapsevanem ja üks laps.
Kindlasti võiks kaasa võtta kõik oma suured ja väikesed abilised ning veeta koos asjalik ja lõbus päev
täis tegevust ja üllatusi! Väikesed loosiüllatused on igal perepäeval.
Kõigist neljast üritusest osavõtjate vahel loosime maikuus Rattapäeval välja 2009/2010 hooajal
spordimaja kasutamise kümne korra pileti (kogu perele) ning ujula kümne korra pileti (kogu perele).
Infot saab telefonil 56 202 735
Toredaid perepäevi
Karolin Veermäe
Kose Spordimaja treener - projektijuht

Päästeamet kuulutab välja
PROJEKTIKONKURSI
mittetulundusühendustele Õnnetuste ennetamine 2009
Projektikonkursi eesmärk on kaasata kodanikeühendusi, leidmaks ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt
ja optimaalsemate ressurssidega läbi viia päästeala ennetustöö tegevusi.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus kahes eksemplaris esitada või saata postiga
27. oktoobriks 2008 Päästeametisse aadressil Raua 2, Tallinn 10124.
Projektikonkursi juhendi ja taotlusvormi leiab Päästeameti koduleheküljelt aadressil
Lisainfo: Tiina Laube, tel 5100434; e-post:tiina.laube@rescue.ee
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LC KOSE 15
Septembris algas järjekordne Lions-hooaeg, mis tähistab 15-ne aasta täitumist klubi
asutamisest. Klubi asutamispäevaks loetakse 08. juulit 1993. aastal, mil registreeriti avaldus
klubi loomiseks Lions- liikumise peamajas New-Jorkis. Charter-Night ehk pidulik klubi
avaõhtu toimus 25. septembril samal aastal Kuivajõe Veskis. Tänaseks on klubi asutajatest
tegevliikeid 11, seega pooled on lisandunud järgnevatel aastatel.
Kose Lions klubi on oma tegevuse algusest toetanud oma valla laste ja noorte ettevõtmisi,
viimastel aastatel on tähelepanu all puuetega lapsed, nende toetuseks on ka korjandusmuna Kose suures poes.
Üle-Eestiliselt on Lions-piirkonna prioriteediks juba mitmendat aastat Maarja küla rajamine ja arendamine
intellektipuudega noortele Lõuna-Eestis. Seal on juba valminud Rootsi-, Põhjamaade- ja Saksa majad, 2009.
aastal peab valmima Eesti maja koostöös Eesti Riigi, Lions- ja Rotary-liikumiste, ning Olympic Casinoga.
Eelmise aasta sügisel korraldasime Oru külakeskuses heategevusliku simmani, saamaks toetusi üle-Eestilise
kampaania Saa nägijaks raames. Kokku kogusime siis üle 18. tuhande krooni, millega toetati vaegnägijaid
lapsi ning erinevaid haiglaid vastava aparatuuri soetamisel. Sel sügisel korraldame jälle novembris suure rahvapeo,
saamaks toetust Maarja küla Eesti maja ehituseks. Ürituse lähenedes anname kindlasti nii ajalehe- kui ka teiste
reklaamide kaudu teada, mis, millal ja kuidas. Rahvapidu on avatud kõigile vallaelanikele ja kõik on teretulnud.
Kohtumiseni Kose Lions klubi rahvapeol juba novembris!
Andres Lutsar
LC Kose

PÄÄSTEAMET ANNAB MITTETULUNDUSÜHINGUTELE ÕNNETUSTE
ENNETAMISEKS RAHA
Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele
Õnnetuste ennetamine 2009.
Konkursi kaudu rahastatakse ideid,
mis aitavad kaasa õnnetuste ja
nende raskete tagajärgede ära
hoidmisele. Eesmärk on ärgitada
kodanikeühendusi otsima ja leidma
lahendusi kohalikele ohutusalastele
probleemidele.
Kandideerima on oodatud registreeritud mittetulundusühingud ja
sihtasutused. Nõutav on planeeritavate tegevuste kooskõlastamine
regionaalse päästeasutusega.
Toetuse ülempiir, mida on võimalik
taotleda, on 80 000 krooni.
Ühtekokku läheb jagamisele 350
000 krooni. Projekti oma- ja/või
kaasfinantseerimine peab moodustama 20% kogu projekti eelarvest.
Eelistatud on projektid, mis
keskenduvad kogukondlikule
mõtlemisele ja ühistegevusele
ohutuse vallas. 2009. aasta konkursi
põhilised märksõnad on vee- ja
puuetega inimeste ohutus.
Et uppumissurmade arv on viimastel
aastatel tõusnud, ootame konkursile
projekte, mille läbi lapsed ja noored
omandavad ujumisoskused ning
õiged teadmised vees ja vee ääres

käitumisest. Samuti on puuetega
inimesed õnnetuste korral enim
ohustatud. Hea näide on siinkohal
eelmisel aastal projektikonkursile
laekunud MTÜ Tartu Lastekaitse
Ühingu projekt Muudame oma
kodud tuleohutuks, mille käigus
omandasid Tartu linna sotsiaalsete
probleemidega pered ja nende
tugiisikud teadmisi tuleohutusest.
Samuti toetab päästeamet tegevusi,
mille eesmärk on päästeseltside
ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine,
huviseltside tegevust, aga ka tuleja veeohutusalaste materjalide
väljatöötamist ja levitamist.
Ei toetata projekte, mille eesmärk
on hoone või ruumi ostmine, ülalpidamine ja remont, ning tegevusi,
mis dubleerivad päästeasutuste tööd
või ei ole seotud päästeala ja
konkursi eesmärkidega.
Juhul, kui esitatud projekti tegevused hõlmavad ka valdkondi, mis
ei ole seotud päästega (näiteks
liiklusohutus, looduskaitse, tervishoid
jne), peavad need kulud olema
kaetud teistest allikatest ja eelarves
eraldi välja toodud.
Projekte hindab päästeameti peadirektori käskkirjaga moodustatud
komisjon, kelle otsus avaldatakse

konkursil osalenutele kuu aega
pärast taotluste esitamise tähtaja
möödumist päästeameti kodulehel
aadressiga www.rescue.ee. Projekt
rahastatakse esitatud kujul täielikult
või lükatakse tagasi, osalist
rahastamist ei toimu.
Kuue aasta jooksul on MTÜ-de
projektikonkursile laekunud 170
taotlust, rahalist toetust on saanud
69 ennetustööalast projekti. 2007.
aastal esitasid MTÜ-d päästeametile
21 projekti, neist rahastati kahtteist.
Projektikonkursi tasuta teabepäevad
kodanikeühendustele toimuvad 3.
ja 10. oktoobril kell 11.00 päästeametis (Tallinn, Raua 2, III korrus).
Osalemiseks tuleb registreeruda
hiljemalt 1. oktoobriks telefonil 628
2000.
Lisainformatsiooni ja taotlusvormi
leiab päästeameti koduleheküljelt
www.rescue.ee või konkursi
koordinaatorilt Tiina Laubelt.
Tiina Laube
Päästeameti ennetustöö
planeerimise- ja analüüsi talituse
peaspetsialist
tiina.laube@rescue.ee
Telefon 51 00 434
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Kose Maakorralduse OÜ teatab Karimäe 2 maaüksuse (Kose vald, Tammiku küla) detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on välja selgitada Kose vallas Tammiku külas Karimäe
2 maaüksusele (katastritunnusega 33701:001:0406) kavandatavate elamute rajamise ja kasutamisega kaasnev
keskkonnamõju. Kavandatava ala detailplaneeringu KSH on algatatud Kose Vallavalitsuse 18.12.2006 korraldusega
nr 588. Arvestades detailplaneeringu iseloomu ja planeeringuala paiknemist, ei kaasne kavandatava tegevusega
eeldatavalt olulist piiriülest keskkonnamõju.
Planeeringu koostamisest huvitatud isik on Irina Paio (tel. 56 461 220, e-post: ipaio@hot.ee)
Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Kose Vallavalitsus (Hariduse 1, Kose, 75101, Harjumaa,
tel. 633 9300, e-post: vald@kose.ee)
Detailplaneeringu koostajad on Kose Maakorralduse OÜ (Pikk 22, 75101, Kose alevik, kontaktisik: Arno Saar,
tel. 603 6337, e-post: kosekaru@hot.ee) ja Disarek OÜ (Pargi tn 7A, 76607, Keila, kontaktisik: Siiri Hunt, tel
678 0195 e-post: disarek@keila.ee).
KSH ekspert on OÜ Keskkonnakorraldus (Laki 11e, 12915 Tallinn, kontaktisik: Teet Kirss, tel.: 56 254 520,
e-post: teet@keskkonnakorraldus.ee)
Detailplaneeringu kehtestaja on Kose Vallavolikogu (Hariduse 1, Kose, 75101, Harjumaa, tel. 633 9300, epost: vald@kose.ee)
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning detailplaneeringu lähteülesandega on alates 22. septembrist
2008 võimalik tutvuda:
Kose Vallavalitsuses, aadressil Hariduse 1, Kose alevik, Kose vald, tel 633 9300;
Internetileheküljel www.keskkonnakorraldus.ee sektsiooni avalikud dokumendid all.
KSH aruande avalik arutelu toimub 14. oktoobril 2008.a. kell 16.00 Oru külakeskuses. Aruande kohta
saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 13. oktoobrini 2008 (k.a.), aadressil OÜ
Keskkonnakorraldus, Laki 11e, 12915 Tallinn või e-postiga aadressile teet@keskkonnakorraldus.ee.

AS H-LIINID (Tel. 6010515)
KOSE - KANAVERE - ORU
Sõiduplaan kehtib alates 10.09.2008.a.
Kose - Kanavere - Oru
Peatuse nimi
Väljumise või saabumise kellaaeg
ETKNR
ETKNR
ETKNR
15:30
13:20
7:55
Kose
.+
.+
.+
Kolu
.+
.+
.+
Kanavere
.+
.+
.+
Sepiku
16:00
13:45
8:25
Oru

Oru - Kanavere
Peatuse nimi Väljumise või saabumise kellaaeg
ETKNR
ETKNR
ETKNR
16:00
13:45
7:00
Oru
.+
.+
.+
Sepiku
.+
.+
.+
Kanavere
.+
.+
.+
Kolu
16:30
14:10
7:30
Kose

Märkused:
ETKNR - Liiklus toimub tööpäevadel
Reisijate sisenemine ja väljumine liinil toimub sõitjate soovil vahepeatusi määratlemata
Peatused: Kose, Kolu, Kanavere, Sepiku, Oru

KOSE - VISKLA
Sõiduplaan kehtib alates 10.09.2008.a.
Kose - Viskla
Peatuse nimi
Kose
Viskla

Väljumise või saabumise kellaaeg
ETKNR ETKNR ETKNR ETKNR
7:30 13:00 15:00 17:00
7:40 13:13 15:10 17:07

Viskla - Kose
Peatuse nimi
Viskla
Kose

Väljumise või saabumise kellaaeg
ETKNR ETKNR ETKNR ETKNR
13:13 15:10 17:07
7:40
13:20 15:20 17:15
7:55

Märkused:
ETKNR - Liiklus toimub tööpäevadel
Reisijate sisenemine ja väljumine liinil toimub sõitjate soovil vahepeatusi määratlemata
Peatused: Kose, Viskla
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POLITSEITEATED
Registreeritud kuriteoteated ajavahemikul 20. juuli kuni 20. august
17. - 22. juuli varastati Kose alevikus pargitud sõiduautost Opel kaupa väärtusega 50 000.- krooni.
Ööl vastu 26. juulit lõhuti Kose Gümnaasiumi uue korpusehoone üheksa akent ja fassaad loobiti kividega auklikuks. Samal
ööl lõhuti Kose alevikus Hariduse tänaval sõiduauto aknaklaasid.
3.augustil Kose-Uuemõisas alevikus juhtis 1955aastal sündinud Raivo alkoholijoobes mootorsõidukit, olles eelnevalt
karistatud joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise eest.
Ööl vastu 8. augustit varastati Ravila alevikus töökoja hoovist freespingi detaile. Kahju u 20 000 krooni.
6.augustil avastas kodanik pärast marsruuttaksost väljumist Kose alevikus, et tema püksitaskust on varastatud mobiiltelefon
N95
10. augustil Kose alevikus lükati jalakäijate sillalt alla sõiduauto ja süüdati põlema, põlemise tagajärjel hävines ka puust
ajutine sild ja tellingud.
10.augustil Kose alevikus ähvardas 1989sündinud Cert 1959aastal sündinud Ritat.
Ööl vastu 12.augustit süüdati Saula külas põlema sõiduauto salong.
17. augustil tungiti Kose-Uuemõisa alevikus varastatud võtit kasutades tööruumi ning varastati mobiiltelefon NOKIA 3200
ja EV pass.
Ööl vastu 17. augustit varastati Ravila alevikus sõiduauto VW Passat. Sõiduk leitud mahajäetuna samal päeval Palvere
külast.
17. augustil helistati korduvalt 1958aastal sündinud Illimari mobiiltelefonile ning ähvardati teda tappa.
18. augusti toimus Ravila hooldekodu palatis põleng, kus põlema oli süttinud madrats.
24. augustil murti sisse Kose alevikus pargitud sõiduautosse ning varastati võimendi ja subwoofer.
27. augustil Tallinn -Tartu maanteel Kose-Ristil varastati tee ääres seisnud RESPO haagis.
30. augustil juhtis Kose alevikus 1987aastal sündinud Kalle joobeseisundis mootorsõidukit, olles eelnevalt karistatud
joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise eest.
31. augustil murti Nõrava külas aknaklaasi lõhkumise teel talumajja ja varastati riietekirst, radiaatorid, köögipliit,
akumulatsiooni paak, hüdrofoor, veetõstepump ja voolumõõtja.
29. - 31. august tungiti Saula külas abihoonesse ja varastati muruniiduk, mootorsaag, elektrigeneraator jt tööriistu.
5. septembril avastati Raveliku külas ebaseadusliku lülitumise teel elektrienergia tarbimine.
8. septembril Kose-Uuemõisa alevikus tungis naabrimees kallale 1964 aastal sündinud Aivarile, tekitades kehalisi vigastusi.
7. -14. september tungiti Kolu külas akna lõhkumise teel suvemajja ning varastati nurksaag Metabo, tikksaag DWT jt
tööriistu..
18. septembril murti Kolu külas aknaklaasi lõhkumise teel majja.
19. septembril varastati Kolu külas lukustamata maja esikust tööriistu ketaslõikur Makita ja akutrell.
Kehaline väärkohtlemine.
26. juulil Kose alevikus ühise alkoholitarvitamise käigus tungis elukaaslane kallale 1974aastal sündinud Mairele, lüües teda
pea ja keha piirkonda, tekitades tervisekahjustusi.
12. augustil Kose alevikus tungis elukaaslane kallale 1983aastal sündinud Edale, lüües teda peapiirkonda, tekitades
tervisekahjustusi.
13. augustil Kose alevikus lõi 1986aastal sündinud Bert 1989aastal sündinud Certi pea piirkonda, tekitades tervisekahjustusi.
16. augustil Kose-Uuemõisa alevikus tungis 1991aastal sündinud Marger konflikti käigus kallale 1949aastal sündinud
Sirjele ja tema elukaaslasele Illimarile, millega tekitas mõlemale tervisekahjustusi.
29.augustil Ravila alevikus lõi sõbra sünnipäeval viibinud 1982aastal sündinud Viivit tema sõbranna, millega põhjustas
füüsilist valu.
5. septembril Kose alevikus lõi elukaaslane rusikaga kõhtu 1971aastal sündinud Liale, millega põhjustas füüsilist valu.
Informeerige politseid, kui Teil on informatsiooni antud juhtumite või teo toimepannud isikute kohta politsei lühinumbril
110
Mikk Altmets, juhtivkonstaabel
Tel. 6124658; 5166368

Alates juulist on ülevaatuspunkt avatud
ka laupäeval kella 9.00-15.00
Tööpäevadel kella 8.00-19.00

10.oktoobril kell 15.00-17.30
toimub Kose kpl"Puruvana"
Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast
sügis-ja talvejalatsite müük

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

Hinnad väga soodsad!
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ILM OKTOOBRIS
Vanarahvas ütles: "Kui august ja september on vilud ning vihmased, siis tuleb oktoobris teine suvi, mis võib
kesta mitu nädalat.
Kägu kukkus peale jaanipäeva 5-6 päeva, seega on peale mihklipäeva (29. septembrit) veel 5-6 nädalat
sooja oodata. Kaselehed on ühtlaselt kollased, mis ennustab tavapärast sügist. Pihlakamarju on palju,
mesilased on mesitaru raamides ja nad on raami vaheliistud taruvaiguga kõvasti kinni pigistanud - need
märgid ennustavad külma talve. Praegu aga on tarud veel pealt soojad (ehk tarudes haue sees), seega
külma niipea ei tule.
Ülalmainitud nähtuste põhjal võib oktoobrikuu I poolel oodata suviselt sooja ja küllaltki kuiva ilma. Kuu II
pool tuleb aga jahedam, kuid ilus. Mõnel ööl võib õhutemperatuur langeda alla 0°C.
Esimene suurem külmalaine, nii umbes -10°C, peaks tulema novembrikuu I dekaadis. Tänavune talv saabub
järsku. Kuldset sügist kõigile!
Koostas: Ülo Roosnurm 24.09.2008

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

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

Kose Autoteenindus OÜ
annab teada:
15. oktoobril 2008.a
toimub taas tasuta
sõiduautode amortide
testimine
autoteeninduse esisel platsil
(Vahtra tn. 19) kella 9:00
kuni 17:00.
Samas tasuta
veermiku kontroll.

Palk konkurentsivõimeline
vastavalt võimetele!

Alates 1. oktoobrist 2008.a
teostame ka rehvitöid.

Kontaktisik:
Märt Tiits
Tel. 51 99 86 91

Täpsem info: 5059012
6756333
koseauto@hot.ee

Nahahooldusprogramm
Sinule,
kaunis naine!
Põhineb eksklusiivsel
töömeetodil uusima
tehnoloogilise aparatuuriga.
Teid abistavad
professionaalsed
iluhoolduse spetsialistid.
Helista
Merike 56605858,
merike.karu.001@mail.ee

Ravila Hooldekodu
pakub tööd:
sotsiaaltöötaja
psühhiaatriaõde
tegevusjuhendaja
hooldusmeister
Täpsemalt
tel 607 4634
526 9411
ravila hk@hot.ee
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Hiie talu Orus müüb
söögikartuleid.
Ostja transport.
Hind 4 krooni kilogramm.
Tel 5056993

AS Cicada
otsib oma meeskonda
Kose tsehhi
positiivse ellusuhtumise
ja meeskonnatööle

OÜ SLERESTO

Ostan
metsa- ja
põllumaad

Küsige pakkumist !!!!
Kristo Sleng, tel.56604085

tel 5032821

Plekk-katuste ja fassaadide ehitus
Kivikatuste ehitus
Vihmaveesüsteemide paigaldus
Plekitööd
Üldehitustööd

Raamatupidamisteenus:
Kogemustega raamatupidaja,
maj. kõrgharidus, pakub
raamatupidamisteenust.
Jooksev raamatupidamine,
aastaaruanne,
deklaratsioonid.
Tel. 56 986 706 Triin

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

orienteeritud
töölisi järgmistele
ametikohtadele:
PAKKIJA
KARKASSI
KOOSTAJA
MONTEERIJA

ENCO EST OÜ saetööstuses
Alaveres müügil soodsa
hinnaga
SAEMATERJAL
HÖÖVELMATERJAL
Saagimisteenus, transport
Tel: 6 097 097, 51 05 234,
info@enco.ee

POLSTERDAJA
ÕMBLEJA

Palk tükitöö alusel.
Väljaõpe kohapeal.
Töö sobilik ka naistele.
Kontakt aadressil
Hariduse 2 Kose
Harjumaa 75101
Lisainfo tel. 6026430
5662003

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

Müüa
saetud ja lõhutud
küttepuid
koos kohaletoomisega,
pikkus 30-50cm
Tel. 56484838
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Sa lahkusid liiga vara,
meil paljugi jäi öelda veel....

Mälestame unustamatut sõpra

Mälestame oma klassivenda

Ivo Allikveed

avaldame kaastunnet poegadele,
elukaaslasele, emale ja õele perega
Neeme, Toivo, Peeter, Robert, Heik, Juss

Ivo Allikveed

Avaldame kaastunnet klassijuhataja
Silvi Allikveele, Ivile perega ja
lastele emmedega.
Oru kooli 1976. aasta lõpetajad
Saatus karm teilt võttis ema ära,
teda hoida enam te ei saa.
Kustunud on tema silme sära,
teile jäänd vaid mälestuste maa.

Kõiksuse kõrval näib, et tuleme udust ja kaome uttu,
kaks sõna vaid jõuame öelda Nii ruttu

Mälestame oma klubikaaslast

Mälestame head sõpra

Tamara Rauda

Tamara Rauda

ja avaldame kaastunnet lastele ja
lastelastele ema , vanaema kaotuse
puhul.

ja avaldame kaastunnet tütar Hillele ja
poeg Mardile perekondadega.

Eakate klubiSügisrõõmpere

Jane, Ivvi, Alvi, Maret, Eha

Mälestame sõbralikku
majaelanikku

Kosejõe Kooli kollektiiv
mälestab endist töötajat

Helve Sommerit

Tamara Rauda

ja avaldame kaastunnet
lähedastele

ja avaldab kaastunnet
lähedastele.
Mälestame

Tamara Rauda

ja avaldame kaastunnet
Mardile ja Hillele peredega

23.12.1943  09.09.2008

KÜ Vahtra 15
Avaldame kaastunnet
Janel Niinele isa ja Kotkas
Kajale abikaasa surma
puhul.

Välja 5 elanikud

Ravila Hooldekodu
kaastöötajad

Kõik tuled kustutas öö ja valud vaigistas igavene uni

Mälestame sõbralikku endist töö-ja
majakaaslast

Tamara Rauda

Avaldame kaastunnet omastele.
Korteriühistu Jõe 6

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Mälestame head naabrit

Aarne Valderit

Kaastunne omastele
Olaf, Aime, Tiit, Silvi,
Bruno, Aime, Leida
Avaldame kaastunnet
lastele peredega

Helga Roosnurme
surma puhul.

Karla Külaarendamise
Selts

Jäädavalt lahkusid
Heldur Kotkas
Tamara Raud
Helve Sommer
Aarne Valder

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

