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MUDIFEST 2022
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KOSE KOOLIDE LÕPETAJAD

I

UUS MALEMEISTER
Iga laul kandis endas
sõnumit ning mis
kord laulu sisse
pandud, seda
enam välja ei võta.
MARILIIS KREINTAAL

KOSE VALLA AJALEHT

TULEMAS
KOSE-UUEMÕISA KÜLAKESKUS
1. juulil avati rändnäitus
„Kose vald 30“ Kose-Uuemõisa raamatukogu hoovis.
30.07 kell 10 ringkäik „Avastame Kose-Uuemõisa mõisa
kaunist arhitektuurikeelt“.
Teejuht arhitektuuripärandispetsialist Kaisa Karron.
30.07 kell 11–15 südasuve
hoovilaat „Külast külani“.
Avatud hoovid ostlemiseks
ning südasuve nautimiseks
Kose-Uuemõisas ja selle
lähikülades (Keri, Tade, Kivivõhma, Saula ja Kolu).
30.07 kell 12 Jelena Tammisto joonistuste näituse
„Armulugu“ avamine külakeskuse hoovialal.
30.07 kell 20 kontsertetendus „Diiva“ mõisapargis.
Diiva rollis Annaliisa Pillak,
klaverisaatja Siim Selis. Pilet
3 eurot. Lastele tasuta.
Näitused: Jelena Tammisto
digikunsti näitus „Eestis on
võlu“, Indrek Miku välinäitus „Ettevaatust, see koer ei
hammusta“ mõisapargis.
KOSE PÄEVAKESKUS
30.07 väljasõit Kiidjärvele
etendusele „Ada“ kell 10.45
Kose-Uuemõisast ja kell
10.50 Koselt.
6.08 Õisus vabaõhuetendus
,,Kolm musketäri“, väljasõit
täpsustamisel, info telefonil
675 6202.
10.08 ekskursioon Lahemaale, osalustasu 46 eurot,
väljasõit kell 9 Kose-Uuemõisast ja kell 9.10 Koselt. Osavõtust teatada hiljemalt
21.07 Valve Lepale või telefonil 675 6202.
13.08 Harjumaa eakate
pidu Ääsmäel, väljasõit kell
10.30 Koselt ja kell 10.40
Kose-Uuemõisast, osalustasu 3 eurot, osavõtust teata
hiljemalt 5.08.
KOSE KULTUURIKESKUS
6.06–6.08 näitus „Kassid“,
autor Indrek Mikk.
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Tuletõrjespordipäev tõi Kose-Uuemõisa
staadionile huvilisi koduvallast ja kaugemaltki
Kose-Uuemõisas toimus 26. juunil
järjekordne liikumissarja „Küla liigub“
kohtumine, kus tutvustati spordiala,
mida on meie kodukandis harrastatud
aktiivselt aastakümneid, seda eelkõige
endise Kose EPT ajastul – tuletõrjesporti.
KAIRI REBANE

K

uumast ilmast hoolimata saabus spordipäevale osalejaid nii
kodukandist kui ka
kaugemalt. Kõigil ikka üks siht
silme ees – kogeda selle ägeda
spordiala võistluse tunnet, mis
viimastel aastatel on viiruse
tõttu paraku ära jäänud.
Jätkus nii elevust, mängulusti, kogemuste jagamist
kui ka tõsist võistlemist
mudilastest tuletõrjespordi
veteranideni.
Kuna liikumissarja üks
eesmärk on tutvustada piirkonna sportimise traditsioone
ning kohalikke võimalusi, siis
spordipäev algaski selle legendaarse spordiala tutvustamisega ning seejärel läks juba
põnevaks võistluseks.
Nii spordiala tutvustusringi kui ka raja ülespanemise
võtsid enda hoolde Margo
Tammepõld tuletõrjespordi
liidust kui ka tema endised
õpilased-tuletõrjesportlased
Ello Heiskonen ja Triinu
Tuvike.
Eesti tuletõrjespordil on
pikaajalised traditsioonid, mis
eksisteerivad juba vähemalt
80 aastat. Kõikides vabatahtlikes tuletõrjeseltsides,
mille algusaastad langevad
18. sajandi lõppu, hakati
algusest peale tähelepanu
pöörama tuletõrjujate füüsilisele ettevalmistusele, seda
ka Kose EPT vabatahtlike
pritsumeeste seas.
Nõudis ju vee ja käsiprit-

side kohaletoimetamine suurt
jõudu ja vastupidavust. Ronijad pidid aga olema painduvad
ja oskama osavasti ronida
redelitel ja päästenööridel.
Selleks korraldati regulaarselt
harjutusi, kus tuletõrjujad said
nii füüsilist kui ka erialast
ettevalmistust.
Staadionialale oli üles pandud ka fotonäitus erakogudest
„Tuletõrjesport Kose EPT
aegadel“ ning kohapeal jagasid
meenutusi legendaarsed tuletõrjesportlased Aino Tamme
ja Helme Lõbu. Kes mingil
põhjusel ei saanud tuletõrjespordipäeval osaleda, siis
virtuaalnäitust „Tuletõrjesport Kose EPT aegadel“ saab
uudistada selle aasta sügisest
Kose-Uuemõisa külakeskuse
kodulehel. On, mida oodata!
Võisteldi viies kategoorias
ja parimaid tunnustati medali
ning tuletõrjespordi meenega.
Tuletõrjespordipäeva vapruse tiitli pälvisid aga kõige
pisemad osalejad, näidates
välja eriti suurt pühendumist
ja motiveeritust laste võistlusrajal. Nendest sirguvad
kindlasti meie piirkonna
vabatahtlikud pritsumehed.
Suurim tänu rajameistritele Margo Tammepõllule tuletõrjespordi liidust
ning tuletõrjesportlastele
Ello Heiskonenile ja Triinu
Tuvikesele, tänu kellele võib
liikumissarja „Küla liigub“
kaheksanda kohtumise õnnestunuks lugeda.
Tä n a m e s ü d a m e s t k a
Jaanus Jaagot Kose pääste-

Igaüks sai ise proovida, kui kergesti vallapääsenud leekidest ikkagi on võimalik jagu saada.

Nii nagu päästja amet on tõsine töö, nii tehakse ka tuletõrjevõistlustel tõsist sporti. Pildil meeskondlikus arvestuses
võitjaks tulnud Viskla küla meeste tiim Viis Viimast.

komandost alati sõbraliku
koostöö eest.
Suur aitäh ka kõigile,
kes panustasid fotonäituse
„Tuletõrjesport Kose EPT
aegadel“ materjalidega ning
hääde mõtete ja mälestustega.
Samuti tänab Kose-Uuemõisa külakeskus oma korraldusnaiskonda (sportlike
kollektiivide JotLapi tegusaid näitsikuid Ülle Suvis-

Tuletõrjespordipäev oli piirkonna suursündmus

SUVINE KONTSERTITE SARI
ERINEVATES VALLA PAIKADES!
14.07 kell 19 LEIK Tuhala nõiakaevu juures
30.07 kell 20 kontsertetendus "DIIVA" Kose-Uuemõisa mõisa pargis
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Enne võistlusi tehti ikka treeninguid. Need toimusid tavaliselt
Jõe tänavalt alla sõites oleval
heinamaal, kus praeguseks
ehitatud eramud. See oli lastele
suursündmus, kui taas tuli tuletõrjeauto ja võeti treeninguks
kõik varustus kaasa. Elevust oli
palju, eriti siis, kui juba voolikud
lahti keriti ja vesi tuli ning sai ka
ise selle veejoaga üle kastetud.
Piirkondlikud võistlused
toimusid Kosel kooli staadionil.
Ikka olid need laupäevasel

päeval ja meil oli sel ajal laupäev
koolipäev. Loomulikult ei suutnud siis rahulikult koolitundides
istuda. Nii kui kell vahetundi
helises, sai joostud staadionile
seda kõike vaatama. Kuidas
ikka EPT võistkondadel läheb ja
kuidas ka emal-isal võistlemine
kulgeb.
Mäletan seda, et ikka olid
need päevad perekondlikud
üritused. Lapsi maha ei jäetud
kui oli maakondlikele võistlustele Keilasse sõit. Hommikul

võttis EPT buss rahva peale ja
sõit Keilasse algas. Tavaliselt
toimusid need võistlused minu
mäletamist mööda enne jaani.
Terve päev sai seal kohal oldud
ning kaasa elatud ja kui tagasi
sõideti, siis korraldati koos väikse
lõkkega piknik jõe ääres, kuid
vihma korral tuletõrje garaažis.
See oli tore aeg. Meenutas

HILLE

tet ja Piret Sirelit ning Joti
Pegasusest Raina Kruusi)
ning toredat koostööpartnerit Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli.
„Küla liigub“ liikumissari
sai alguse 2020. aasta septembrikuus, kus meie kogukond
otsustas ühineda ja koos
üle-eestilisel Spordinädalal
liikuda. Sportlikke teekondade
eestvedajad on meie kodukandi kollektiivid Joti Pegasus
ning JotLap.
Kogukondlikud kohtumised toimuvad kord kvartalis
ning iga kuu viimasel pühapäeval (septembris ja detsembris
2022), kus päeva jooksul saab
kogukond osaleda mitmes
põnevas liikumistegevustes
vastavalt aastaajale.
Järgmise kohtumise teema
avalikustatakse peagi. Olete
kõik oodatud!

Väike tuletõrjespordipäeval
osaleja.

Võistlusklasside
parimad

Tüdrukud (7–14-a)
I koht Mariliis Tuvike, 14-a,
Võrumaa (39,29).
II koht Moona Grit Sults, 8-a,
Kose-Uuemõisa (53,93).
III koht Anette Lembke, 8-a,
Harmi küla (55,04).
Poisid (7–14-a)
I koht Uku-Sten Karjamaa,
14-a, Viskla küla (32,73).
II koht Tanel Tuvike, 10-a,
Võrumaa (35,17).
III koht Sten Bryan Raudsepp,
11-a, Kose-Uuemõisa (42,38).
Naised 15+
I koht Kelli Vessart, Tartu
(39,43).
II koht Maris Jõgisoo,
Kose-Uuemõisa (39,44).
III koht Tiina Hange,
Kose-Uuemõisa (57,94).
Mehed 15+
I koht Gennadi Nikker, Viskla
küla (34,33).
II koht Sten Pihkva, Sepa küla
(34,37).
III koht Henry Mägi, Kose-Uuemõisa (35,70).
Meeskondlik arvestuses
viisid medalid koju Viis Viimast ehk Viskla küla kanged
mehed.
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Omniva asendab
Kosel, Kose-Uuemõisas
ja Ardus postiasutused
personaalse
postiteenusega
Riigile kuuluv postiettevõte Omniva
sulgeb vähese külastatavuse tõttu
11. septembrist Kose-Uuemõisa ja Ardu
postipunktid ning 16. septembrist Kose
postkontori.

A

rdus hakkab postipunkti asendama
personaalne postiteenus, Kosel ja
Kose-Uuemõisas asenduvad
postkontori- ja postipunktiteenus pakiautomaadi ja
personaalse postiteenuse
kombinatsiooniga. Postmarkide müümiseks sõlmib
Omniva kokkuleppe Kosel
tegutsevate kauplustega.

Omniva sulgeb ka Kolu ja
Habaja kirjakastid, sest nende
kaudu saadetakse vähem
kui viis kirja kuus. Edaspidi
saab piirkonnas kirju saata
personaalse kirjakandja abil.
Lisainfo: 661 6616, info@
omniva.ee (E–R 9–20, L–P
ja riigipühadel 9–15).
KOSE TEATAJA

Vallavanem Demis Voss: me
ei saa muuta Omniva otsust
Septembri keskpaigas saab tõsiasjaks
see, et Kose valla territooriumilt ei leia
enam ei postipunkti ega postkontorit.

O

lgugi, et Omnival on selliste
otsuste langetamiseks riiklikult
antud ainupädevus ning et
nende otsuse motivatsioon
põhineb majanduslikel kaalutlustel, on postiasutuste
asendumine pakiautomaatide
ja telefonitsi tellitava personaalteenusega natuke kurb.
Omniva teavitas meid oma
plaanidest juuni alguses ning
esialgse kava kohaselt pidi
Ardu postipunkt suletama
juba 30. juunil. Lähtudes
mõistliku teavitusaja ja ülemineku põhimõtetest, palusime
Ardu postipunkti sulgemise
edasi lükata septembri keskpaika. Sest olgugi, et Omniva
statistika kohaselt ei tasu neil
Ardus sellisel kujul tegevust
jätkata, peab inimestele jääma
mõistlik aeg muutustega
kohanemiseks.
Kose postkontori osas oli
vallavalitsusel olemas (teoreetiline) võimalus hakata
ise postipunkti pidama, kuigi
see ei ole see kohaliku omavalitsuse ülesanne: oleksime
sealhulgas pidanud leidma

ruumid ja töötajad ning
tagama ka saabuvate pakkide ning kirjade turvalisuse.
Kõik see oleks nõudnud nii
investeeringuid kui ka püsikulusid ning Omniva toetus
kogu projektile oleks olnud
eelkõige moraalne.
Meie tungiv ja Omnivale
edastatud soov on olnud see,
et enne Kose postkontori uste
lukustamist sõlmib postiettevõte Kosel tegutsevate
kauplustega kokkuleppe
postitarvikute ja eelkõige
postmarkide müümiseks.
Kirja saatmiseks piisab postkastist, kuid postmargita kirja
saata on keeruline. Siinkohal on Omniva lubanud, et
enne septembri keskpaika
on kokkulepped sõlmitud
ning markide müük Kosel
korraldatud.
Kuna meie vallas jäävad
inimeste käsutusse pakiautomaadid ja avalikud postkastid, hakkame me kõik elama
postiasutusest kaugemal
kui viis kilomeetrit, mis
automaatselt tähendab, et
personaalne postiteenus saab
meie jaoks olema tasuta.
Küljendus: Piret Tuur

Väljaandja: Kose
vallavalitsus
Kirjastaja: Harjumaa
Ühinenud Meedia
Toimetaja: Ain Alvela
ain.alvela@harjuelu.ee

Kuulutused ja reklaam:
myyk@harjuelu.ee
Trükk AS Printall
Reklaami sisu ja lugejakirjades toodud seisukohtade eest toimetus ei
vastuta.

Kose Teataja kaastööd palub toimetus esitada
HILJEMALT IGA KUU VIIMASEKS KOLMAPÄEVAKS!
Hiljem laekunud tööd ei pruugi enam lehte mahtuda.

KOSE VALLAVOLIKOGU
ISTUNGILT
Kose Vallavolikogu kaheteistkümnes istung toimus 30.
juunil 2022 Kose vallamajas. Istungit juhatas vallavolikogu esimees Merle Pussak.

Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed: Martin Innos,
Martin Medar, Timo Nikitin, Tarvi Nikker, Moonika Kuuseoja, Siim
Pohlak, Pelle Pohlak Siiri Tammeleht, Annely Tisler, Lembit Nael,
Mirko Kiison, Ott Valdma, Katrin Taniste, Janno Jõffert, Alvar Kasera
ja Andres Õis.
Puudusid: Margit Mikk ja Kalle Sleng.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 101 seati Kose vallale kuuluva
kinnistu osas Pikk tn 17a kinnisasjale pindala 232 m² otsustuskorras
tähtajaline ja tasuta hoonestusõigus RRLektus Aktsiaselts kasuks.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 102 kinnitati Kose valla 2021.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 12 võeti vastu Kose valla 2022.
aasta esimene lisaeelarve.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 103 seati isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevale kinnistule ja
koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus,
Kesk tänav kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 851 m².
Kose Vallavolikogu otsusega nr 104 seati isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevale kinnistule ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Ardu alevik, Ardu-Pala-Paunaste
tee L1 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 138 m².
Kose Vallavolikogu otsusega nr 105 seati isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevale kinnistule ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Oru küla, Keskuse-Heinamäe
tee kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 32 m² ning omanikule
kuuluv Oru küla, Keskuse tee 6 kinnistule kasutusõiguse alaga
ligikaudu 34 m².
Kose Vallavolikogu otsusega nr 106 otsustati panna müüki
elektroonilise enampakkumise teel Kose vallas Ravila alevikus Kose
vallale kuuluv korteriomand Ravila tee 7‒1 alghinnaga 25 000 eurot.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 107 otsustati taotleda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel oleva Harju
maakonnas Kose vallas Kose alevikus asuva Kose tee L2 kinnisasja
tasuta võõrandamist Kose valla omandisse.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 108 seati isiklik kasutusõigus
OÜ Kose Vesi kasuks Kose valla omandis olevale kinnisasjale ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Karla külas, Aiamaade kinnistu
kasutusõiguse alaga ligikaudu 837 m².
Kose Vallavolikogu otsusega nr 109 seati isiklik kasutusõigus
OÜ Kose Vesi kasuks Kose valla omandis olevale kinnistule ja
koormati tähtajatult Kose vallale kuuluv Kose alevik, Kaasiku tänav
kinnistule kasutusõiguse alaga 98 m².
Kose Vallavolikogu otsusega nr 110 seati isiklik kasutusõigus
Enefit Connect OÜ kasuks Kose valla omandis olevale kinnistule ja
koormati tähtajatult omanikule kuuluv Ardu alevikus, Lasteaia tee 4
kinnisasjale kasutusõiguse alaga ligikaudu 107 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 111 seati isiklik kasutusõigus OÜ
Kose Vesi kasuks Kose valla omandis olevale kinnistule ja koormati
tähtajatult Kose vallale kuuluv Kose alevik, Pika tänava lõik 2 kinnistule kasutusõiguse alaga 16 m².
Kose Vallavolikogu määrusega nr 13 sätestati Ardu Kooli
eesmärgid ja ülesanded, õppe- ja kasvatuse korralduse,
õppekavavälise tegevuse korraldamise alused, lasteaialaste,
õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori
kohustused, koolitöötajate õigused ja kohustused, majandamise ja
asjaajamise alused.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 14 tunnistati kehtetuks Kose
Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 85 „Kose valla koolieelsetele
lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine“.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 15 delegeeriti osaliselt
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud
ülesanded Kose Vallavalitsusele.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 16 muudeti Kose Vallavolikogu
12.06.2019 määrust nr 55 „Kose Huvikooli põhimäärus“.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 112 kinnitati Kose Vallavalitsuse
hallatavate koolieelsete lasteasutuste: Ardu lasteaed, Kose lasteaed
PäevaLill, Kose-Uuemõisa lasteaed-kool ja Oru lasteaed Mesimumm
ühtseks teeninduspiirkonnaks Kose valla haldusterritoorium.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 17 muudeti Kose Vallavolikogu
22.02.2022 määrust nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 18 kinnitati „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ ja tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.02.2016 määrus
nr 97 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine“.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 19 kinnitati „Kose valla reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ ja tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 20.04.2017 määrus nr 138 „Kose valla reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskiri“.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 113 otsustati omandada tasuta
Kose vallale Eesti Vabariigi omandis olevad Kose alevikus asuvad
Väljaku kinnistu ja Nerrila juurdelõige kinnistu.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 114 muudeti Kose Vallavolikogu
13. detsembri 2021 otsust nr 16 „Kose Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine“ vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu ja arvati komisjoni koosseisust välja Esko Hunt ning
kinnitati komisjoni liikmeks Siim Pohlak.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 115 kinnitati 2022. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvaküsitluse tulemused ja määrata
realiseerimisele kuuluvateks ettepanekuteks „Uute jalgpalliväravate
soetamine Kose-Uuemõisa staadionile“ ja „Habaja aleviku jalgpalli- ja
võrkpalli väljaku korrastamine“.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 116 garanteeriti projekti „Ardu
Kooli energiatõhususe suurendamine“ omafinantseering Kose valla
eelarvelistest vahenditest summas 1 050 000 eurot.
Täpsem ülevaade vallavolikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsustega on kättesaadav valla veebilehelt
www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused.

Kose vallavalitsus alustab okupatsioonimonumentide ümberpaigutamist

K

ose vallavalitsus otsustas möödunud istungil
alustada Nõukogude
Liidu ja Punaarmee
monumentide avalikust ruumist
eemaldamist, sealhulgas alustab
vallavalitsus kaitseministeeriu-

miga diskussiooni kahe sõjahaua
ümber-matmiseks.
Kose vallavanema Demis
Vossi selgitusel arutas vallavalitsus punamonumentide
teisaldamist jätkuna vallavolikogu 13 liikme pöördumisele

31. mail. „Kui 19 liikmest 13
on avaldanud soovi Kose valla
territooriumilt okupatsiooniaega ülistavad monumendid
ja tähised eemaldada, siis on
volikogu oma tahte formuleerinud,“ ütles Voss. Teadaolevalt

on Kose valla territooriumil
kaks Teises maailmasõja langenute ühishauda: Rava külla
on maetud 37 ja Kose alevikku
33 Punaarmee poolel langenut.
Kose vallavalitsus pöördub ametlikult kahe sõjahaua
ümbermatmise algatamiseks
kaitseministeeriumi poole
lähiajal.
KOSE TEATAJA

Kose valla kogukonnakomisjoni kuulub 24 liiget
kümnest piirkonnast ja alevikust

K

ose vallavalitsus
moodustas seitsmenda juuni istungil
vallavalitsuse juurde
alalise kogukonnakomisjoni, et
senisest paremini teadvustada
kogukondadele olulisi küsimusi
ning aidata kaasa piirkondade
sotsiaalsele ja majanduslikule
arengule. 29. juunil esimest
korda kogunenud komisjoni
esimeheks valiti Erki Siht ja
aseesimeheks Reinar Tõruke.
Kose vallavanema Demis
Vossi selgitusel on kogukonnakomisjoni moodustamine osa
laiapõhjalise ja kogukondadel
põhineva juhtimise juurutamisest, komisjoni töökorra ja
ülesanded töötasid välja valla
aktivistid.

„Kogukonnakomisjoni olemasolu annab vallavalitsusele
võimaluse saada otsest tagasisidet nii tehtud otsuste kui
ka eelnõude osas,“ ütleb Voss.
„Meie eesmärk on pakkuda
otsustusprotsessi läbipaistvust läbi kaasatuse, sest nii ei
sünni mitte ainult paremad
otsused, vaid jõuab inimesteni
ka teadmine meie reaalsetest
võimalustest ja valla arengust
tervikuna.“
Komisjoni 24 kohast kolm
on Ardu, Ravila, Oru ja Habaja
piirkondadel ning kaks Kose
ja Kose-Uuemõisa alevikel.
Karla, Kolu, Kõue ja Paunküla
piirkondadel on igaühel komisjonis samuti kaks esindajat.
Komisjoni liikmeks võib olla

vähemalt 18-aastane Kose
valla elanik, kes ei ole vallavalitsuse, vallavolikogu või
vallavolikogu komisjoni liige.
Liikme tagasiastumisel või
väljaarvamisel esitab piirkond
uue liikmekandidaadi.
Komisjon valib endale
esimehe ja aseesimehe komisjoni liikmete hulgast salajase
hääletuse teel. Komisjoni
koosolekud on vähemalt korra
kvartalis, vajadusel ka tihedamini. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab
osa vähemalt pool komisjoni
koosseisust. Komisjon teeb
oma otsustused poolthäälte
enamusega. Häälte võrdsuse
korral on otsustav komisjoni
esimehe hääl.

Kose alevikust kuuluvad
praeguse seisuga komisjoni
Kerli Sild ja Seila Tikerpe,
Kose-Uuemõisa alevikust Tiiu
Valdmaa ja Reinar Tõruke, Ardu
piirkonnast Mikk Valdma, Jaan
Kotkas ja Kati Falberg, Ravila
piirkonnast Miina Meinvald,
Kelly Talimaa ja Erki Siht, Oru
piirkonnast Meeli Tõnismaa,
Jaana Arjasepp ja Iivi Väli,
Habaja piirkonnast Andrus
Padar, Helen Härjapea ja Hille
Schaffrik, Karla piirkonnast
Andres Pedaste ja Jüri Jõema,
Kolu piirkonnast Enno Aljas
ja Riive Tamm ning Paunküla
piirkonnast Maarika Leesment
ja Katti Muru.
SIMMO SAAR
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Mudilaskoorid üle Eesti
kogunesid Kosele festivali pidama
Juunikuu alguses peeti Kose lauluväljakul
maha järjekorras kaheksas vabariiklik
mudilaskooride festival MudiFest „Pisike
puu“, kus osales ühtekokku
17 laulukollektiivi 560 laululapsega.

O

lgu ka selguse
huvides mainitud, et „Pisike
puu” pidi tegelikult toimuma juba kaks aastat
tagasi Viimsis, kuid koroonaviiruse puhangu tõttu jäi see
vahepeal ära ning nüüd leidis
lõpuks aset Kosel. Varem on
MudiFest toimunud eri paigus,
viimastel kordadel näiteks
Elvas ja Suure-Jaanis.
Ürituse peakorraldaja oli
Eesti kooriühing, kes selle
koondnimetuse – „Pisike puu“,
repertuaarivaliku ning mitmekülgse tegevusprogrammi
kaudu soovib rõhutada, kui
väga vajab meid ümbritsev
loodus hoolivust, imetlust ja
austust.
Festivali kunstiline juht
Mariliis Kreintaal märgib,
et tema jaoks on loodushoid
ning austus meid ümbritseva
keskkonna vastu väga südamelähedane ja loomuomane.
„Iga laul kandis endas
sõnumit ning mis kord laulu
sisse pandud, seda enam välja
ei võta,“ räägib ta. „Eesti muusika repertuaaris on vägevalt
palju loodusest inspireeritud
teoseid ja ka suur osa lastelauludest kannab põlvest-põlve
edasi meie ja meie esivanemate
imetlust, rõõmu ja muret ümbritseva keskkonna vastu. Nii
leidus ka festivali kavas laule
metsadest, metsaelanikest,
suvistest suplustest ja rõõmu
pakkuvast vihmast.“
Just Kosel ja tänu sealsetele
õpetajatele sündis ka Mariliis
Kreintaali huvi koorilaulu ja
muusika vastu.
„Mulle meeldib mõelda,
et aastaid tagasi olin mina
siin laval selle villase punase
Kose koolikoori seelikuga,“
meenutab ta.
Kolmandast neljanda juunini toimunud MudiFestil
osalejad jaotati Kosel olles

kahte gruppi – Jaanimardikate rühm ja Rohutirtsude
rühm, kummaski umbes 300
liiget. Lapsi saabus Kosele pea
kõigist Eestimaa nurkadest,
kõige kaugemalt Kuressaarest.
Ööbiti Kose gümnaasiumis
ja kiriku pastoraadihoones,
söömas käidi gümnaasiumi
sööklas. Siinkohal tahavad
kõik osalejad Kose gümnaasiumi ja kõiki teisi vastuvõtjaid
kõvasti tänada – nii külalislahkuse, kui maitsva toidu eest.
Festivali esimene päev
möödus peaasjalikult proovide ja harjutamise tähe all.
Peale laulmise treeniti ka
ühendkoori liikumist kahe
laulu – „Marakrati muusika“
ja „Konnad“ esitamise puhuks
festivali teisel päeval. Selleks
oli kohal tantsupedagoog Märt
Agu.
Proovide sekka korraldati
lastele pärastlõunal vahepalana lõõgastumiseks rohkelt
liikumist, nutikust, täpsust ja
tulemuslikku meeskonnatööd
nõudvad loodusmängud lauluväljakul. Päev tipnes kontserdiga Kose püha Nikolause
kirikus, kus kuulajate ette
astus kaheksa koori, kes esinesid eraldi, igaüks paari-kolme
lauluga.
Päeva lõpetas laululastele
korraldatud diskotantsu meistrikursus, mis toimus Märt
Agu eestvedamisel ja nagu
hiljem kuulda, kujunes paljudele lastele nende päevade
kõige lahedamaks tegevuseks.
Puhkama sätiti end kella üheteistkümneks.
Teine päev oli pühendatud
üle-eestilise mudilaste ühendkoori vabaõhukontserdile ja
esmalt muidugi selle ettevalmistamisele. Pärast keskpäevast peaproovi istutati Kose
keskusest lauluväljakule viiva
raja äärde ka ühiselt põõsaid ja
pojenge – et Kosel käigust ikka

Lauluväljakule suunduvate piduliste rongkäik.

Mudilaskooride festivali pealavastaja Mariliis Kreintaal.

kestev märk maha jääks. Põõsad saadi Tõnise puukoolist.
Pärastlõunal rivistusid
lauljate rühmad kiriku juures,
et kolonnides lauluväljakule
siirduda. Poolel teel ühines
nendega Kose pasunakoor,
lauluväljakul võttis lapsed
vastu aga klounipaar Piip
ja Tuut, kes sedapuhku olid
kehastunud laulupeo juhtideks – juhatasid lugusid sisse,
tutvustasid osalejaid ja viskasid niisama nalja. Laulukoore
saatis Ahto Abneri ansambel.
Peab märkima, et värskes
õhus kujunes ühislaulmine
märksa vabamaks akadeemilistest kammitsatest, mis
kontserdisaalides sääraste
ürituste puhul on paratamatult kiire tekkima. Mudilased
nautisid esinemist täiel rinnal,
õhkkond oli sundimatu ja lahe
ning kellegi meeleolu ei suutnud rikkuda ka paar väikest
vihmasabinat, mis kontserdi
jooksul üle lauluväljaku libises.
Kontserdi lõpuosas ühines
laululastega ka Birgit Sarrap,
kes esines nii ühendkooride
solistina kui astus üles ka ühe
soololauluga. Sel ajal said lapsed istuda ja seismisest surisema hakanud jalgu puhata.
Piip ja Tuut ei saanud
muidugi hakkama ka ilma,
et poleks esitanud oma kuulsat konnalaulu, mis sujuvalt
ühendati mudilaskooride
repertuaaris oleva Arvo Pärdi
lauluga „Konnad“.
„ E t p i d u i k k a ko r d a
läheks,“ põhjendasid Piip ja
Tuut. Klounidel läks asi, nagu

ikka, üpris pikale, sest nende
versioon konnalaulust eeldab
põhimõtteliselt terve tähestiku tähthaaval läbilaulmist.
Loomulikult kaasati klounide
konnalaulu ka publik ning lusti
ja nalja sai palju.
Muuhulgas sai nalja ka
Rein Rannapi ja Ott Arderi
lauluga „Lapsed merre“.
Nimelt teatas Tuut, et tema on
ka muru peal ujuda proovinud.
Aga ei tulnud välja muud, kui
et kohtus mesilasega.
Kontserdi lõpus avaldati
tänu kõikide kooride dirigentidele, ürituse korraldajatele ja
kõigile, kelle tegevuse tulemusena selline tore ettevõtmine
on ellu kutsutud ja elus hoitud.
Tänavusel MudiFestil
osalesid Eesti Raadio laululaste, Rocca al Mare kooli,
Kuressaare Nooruse, Kose,
Püünsi, Oru, Kose-Uuemõisa,
Merivälja, Tarvastu, Abja,
Tartu Raatuse kooli, Tallinna
J. Westholmi kooli, Viljandi
Jakobsoni kooli Kirilindude,
Haabneeme, Paide Hammerbecki kooli, Vääna, Olustvere
ja Viljandi kesklinna kooli
mudilaskoorid.
Mudilaste ühendkoore
juhatasid kontserdil Mariliis
Kreintaal, Aarne Saluveer,
Kaie Tanner ja Raili Kaibald.
Muide – kõik dirigendid
kiitsid hiljem vastuvõttu Kosel
ning avaldasid arvamust, et
MudiFesti korraldamine siin
oli igati õnnestunud valik –
siin asub kõik nii mõnusalt
lähestikku – kultuurikeskus,
kool, kirik ja laulväljak mängisid festivalil kõik olulist rolli.
Nii palusid nad kõik ajalehe
kaudu edasi öelda, et nad on
väga tänulikud koostöö ja
sooja vastuvõtu eest.
„Minu imetlus kuulub
kõikidele nendele ägedatele
koorijuhtidele ja õpetajatele,
kes sel päeval Kosele oma laululastega kokku tulid ja selle
nimel aasta jagu või kauemgi
pühendunult proove tegid,“
märgib Mariliis Kreintaal.
AIN ALVELA,
Kose Teataja toimetaja

TAKKK-i keskkonnakunsti sümpoosion
tuleb taas
Juulis näeb Tammiku mõisas ja Kohilas
taas põnevaid keskkonnakunsti teoseid.

T

änavu 22.–29. juulini kolmandat korda
toimuv TAKKK-i
rahvusvaheline keskkonnakunstisümpoosion „Katkestus. Maastike teke ja kadu“
toob Kohilasse ja Tammiku
mõisa nelja kunstniku põnevaid ja paigast inspireeritud
teosed. Kunagisi elupaiku ja
tööstusmaastikke elustavad
Liisa Hirsch ja Elo Liiv Eestist,
Roger Rigorth Saksamaalt ja
Serkan Demir Türgist.
Sümpoosioni korraldaja
Alide Zvorovski ütlust mööda
on tänavune sümpoosion eriti
kõrgetasemeline, sest enamik
osalejaid on rahvusvaheliselt
tuntust kogunud kogenud
kunstnikud.
„Sümpoosionil osalev
skulptor ja pedagoog Elo Liiv
on osalenud näitustel enam kui
30 aastat. Paljude jaoks on ta
tuttav Jaan Poska mälestusmärgi järgi Kadriorus. Eelmisel
aastal pärjati Elo Liiv Kristjan
Raua preemiaga aktiivse loomingulise tegevuse ja valguskunsti arendamise eest. Liisa
Hirsch on rahvusvaheliselt
tuntud nüüdismuusika helilooja, kes on pälvinud Euroopa
noore helilooja auhinna. Roger
Rigorth on esinenud arvukates
rahvusvahelises projektides
Saksamaal, Prantsusmaal,
Itaalias, Taiwanis, Koreas ja
USA-s ning Serkan Demir on
Türgi skulptor ja Bolu Abant
Izzet Baysali ülikooli kaunite
kunstide teaduskonna õppejõud,“ tutvustas Zvorovski.
Sümpoosionil loovad
kunstnikud kohast inspireeritud tööd, kasutades oma
lemmikmaterjale. Tammiku
mõisas püstitavad kohaspetsiifilised teosed Elo Liiv ning
Liisa Hirsch. Näiteks Hirsch
loob mõisavaremetele helilised

aknad, millesse on „sisse kootud“ mõisas salvestatud helid
ja nende töötlused.
Kohilas eksponeerivad oma
töid Serkam Demir ja Roger
Rigorth. Serkan Demiri töö
on inspireeritud Kohila vana
paberivabriku minevikust.
Skulptor Roger Rigorth püstitab aga looduskeskkonnast
inspireeritud vormi vana
paberivabriku raudteesillale,
tuues nõnda tükikese loodust
endisele tööstusalale.
TAKKK-i keskkonnakunsti
sümpoosion tegeleb inimeste
loodud ja seejärel hüljatud
maastike taaselustamisega,
pakkudes alternatiivseid
võimalusi maastike mõtestamiseks. Kunstnike endistest
tööstusmaastikest inspireeritud tööd on eksponeeritud 29.
juulist 28. augustini Tammiku
mõisa maadel, Kohila vana
paberivabriku lähistel ja selle
ees voolava jõe kaldal.
„Ootame kõiki huvilisi
näituse avamisele 29. juulil
ja giidituurile 28. augustil, et
tundma õppida, meenutada ja
väärtustada piirkonna ajalugu
ja näha oma kodukohta uuest
küljest,“ lausus Zvorovski.
TAKKK-i keskkonnakunsti
sümpoosion toimub tänavu
juba kolmandat korda. Varasemalt on sümpoosionil osalenud
kunstnikud Ameerika Ühendriikidest, Eestist, Itaaliast,
Lätist ja Soomest. Keskkonnakunst on sotsiaalse ja poliitilise
suunitlusega kunstivorm, mis
tegeleb inimese- ja loodusevaheliste suhetega, pöörates
tähelepanu looduskeskkonna
haavatavusele, üleekspluateerimisele ning inimese loodusest
võõrandumise probleemidele.
Rohkem infot sümpoosioni
kohta: takkksymposions.ee.
KOSE TEATAJA
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Kose vald sai juurde kolm kuld- ja kaks hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanut
FOTO: SIMMO SAAR

Kose vallavanem Demis Voss ja
vallavolikogu esimees Merle Pussak
tunnustasid 28. juunil Ravila karjakastellis
peetud tänuüritusel kuld- ja hõbemedaliga
gümnaasiumi ning kiitusega põhikooli ja
huvikooli põhiõppe lõpetajaid.

K

ose vallavanema
Demis Vossi selgitusel pole head
õpitulemused olulised mitte ainult hea isikliku
stardiplatvormi seisukohalt,
vaid ka valla ja riigi vaatenurgast vaadatuna. „Eesti ei
saa hoobelda maavarade ega
suurusega, mistõttu sõltub
meie püsimine tarkusest ja
tarkadest lahendustest,“ ütles
Voss lõpetajatele peetud kõnes.
Gümnaasiumiastme lõpetasid kuldmedaliga Kose

gümnaasiumis õppinud Laura
Lokotar, Tallinna reaalkooli
abiturient Ants Kärner ning
Audentese spordigümnaasiumi
abiturient Saskia Ormak.
Hõbemedali pälvis Laura-Liisa
Väli Kose gümnaasiumist ning
Laura Aljas Rae gümnaasiumist.
Põhikooli lõpetasid kiitusega Oru põhikooli õpilased
Kretlin-Lisee Kivistik, Liisa
Lusti ja Henrietta Saggor,
Kose gümnaasiumi õpilased
Kristel Liiv, Alari Altjõe ja

Lisette Lein ning Ardu kooli
õpilane Liis Siren. Kose huvikooli põhiõppe lõpetasid kiitusega Christofer Toom, Meribel
Voolmaa, Kristel Liiv, Geidy
Sepp, Hanna-Reena Kukke,
Mariliis Kruve, Laura Lokotar
ja Laura-Liisa Väli.
Kuldmedaliga gümnaa-

Hinnetega „4“ ja „ 5“ lõpetavad:
MERLIN ALLAS Tunnustatud kooli kiituskirjaga „Heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis“
SAARA ARM Tunnustatud kooli kiituskirjaga
„Heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis“
SÄSIL KASEMAA Tunnustatud kooli kiituskirjaga „Heade tulemuste eest õppetöös
9. klassis“

takse gümnaasiumilõpetajat,
kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea“ ning
hõbemedaliga gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes
õppeaines on kooliastmehinne
vähemalt „hea“ ja ülejäänud
õppeainetes „väga hea“.
Kiitusega põhikooli lõpu-

tunnistusel tunnustatakse
põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate
õppeainete viimane aastahinne
ja lõpueksamihinne on „väga
hea“.
KOSE TEATAJA

Kose huvikooli II lend

Oru põhikooli lõpetajad
2021/2022 õppeaastal
KRETLIN-LISEE KIVISTIK Tunnustatud
riikliku kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest õppetöös 9. klassis“
LIISA LUSTI Tunnustatud riikliku kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest õppetöös
9. klassis“
HENRIETTA SAGGOR Tunnustatud riikliku kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
õppetöös 9. klassis“

siumi lõpetanut premeerib
Kose vald 300 ja hõbemedaliga
lõpetanut 200 euro suuruse
toetussummaga.
Põhikooli lõpetajat ja
huvikooli põhiõppe kiitusega
lõpetajat autasustab Kose vald
100 euroga.
Kuldmedaliga tunnusta-

KRISTIINA LEESMENT Tunnustatud kooli
kiituskirjaga „Heade tulemuste eest õppetöös
9. klassis“
LIISI NILISK Tunnustatud kooli kiituskirjaga
„Heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis“
Põhikooli lõpetavad:
CASPAR ILAU
IMRE KAEV
ANDRI PAJU
KAILI PARI
RAIMOND REZEV
KRISTJAN SAGAJA
EGLE SARAPIK
MARKO SUVI
Kõik lapsevanemad said koolilt tänukirja ja
kooli töötajate kasvatatud lilletaime.

Kunstiosakond
GEIDI SEPP – kiitusega
HANNA-REENA KUKKE – kiitusega
GRETE SUURHANS
KELLI UUSTALU
Õpetajad Margit Mikk ja Kaili-Angela
Konno
Muusikaosakond
CHRISTOFER TOOM – kiitusega,
õp Maarja Laas
MERIBEL VOOLMAA – kiitusega,
õp Maarja Laas
KRISTEL LIIV – kiitusega,
õp Cassandra Herne
MIIA-MARIA VAHTEl – kiitus erialas,
õp Maiu Roosa
LEANDROS HIRVO LAURINGSON –
kiitus erialas, õp Mari Kerem
MERILIN MIRKA – kiitus erialas,
õp Tatjana Günter

Ardu kooli põhikooli lõpetajad 2021/2022 õppeaastal
LIIS SIREN (riiklik kiituskiri)
MADIS MARCOS MAISTE (kiituskiri)
GREGOR OLLIN (kiituskiri)
JOOSUA SOOMETS (kiituskiri)
STEN BOBROVSKI
KRISTINA KOIDUSTE
Klassijuhataja KADI KOPPEL

SASS JÜRMANN, õp Olev Roosa
LISETTE LEIN, õp Taavi Poll
SAARA BERGMANN – üldõppes,
õp Maiu Roosa
LIISA MII TEEÄÄR – vabaõppes,
õp Tatjana Günter
JANETE JÕFFERT – vabaõppes,
õp Maiu Roosa
Spordiosakond
MARILIIS KRUVE – spordimeisterlikkuse
aste kiitusega, treener Sander Prits
LAURA LOKOTAR – spordimeisterlikkuse
aste kiitusega, treener Sander Prits
LAURA-LIISA VÄLI – spordimeisterlikkuse aste kiitusega, treener Sander Prits
RAIMO VAIKSALU – õppe-treeningaste
kiitusega, treener Margus Matiisen
TALIS TINT – õppe-treeningaste, treener
Õnne Aro
MORRIS MOOSUS – õppe-treeningaste,
treener Õnne Aro
RASMUS TALV – õppe-treeningaste,
treener Õnne Aro
KARINA KALLAS – õppe-treeningaste,
treener Õnne Aro
ELIISE ALLIK – õppe-treeningaste,
treener Moonika Kallas
HENRI KOTKAS – õppe-treeningaste,
treener Moonika Kallas
GREETE MIHKELSON – õppe-treeningaste, treener Moonika Kallas
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FOTO: PILDIKOMPANII

Kose gümnaasiumi 9. ja 12. klassi tänavused lõpetajad.

Kose gümnaasiumi põhikooli lõpetajad 2021/2022 õppeaastal
9.a klass
Kiitusega lõpetavad:
ALARI ALTJÕE Omistatud nimetus „Lennu parim lõpetaja“.
Tunnustatud riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest matemaatikas, keemias,
geograafias ning eesti keeles ja kirjanduses“.
LISETTE LEIN Tunnustatud riikliku kiituskirjaga „Väga
hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
bioloogias, muusikaõpetuses, inglise keeles, kehalises kasvatuses
ning eesti keeles ja kirjanduses“.
Hinnetega „4“ ja „ 5“ lõpetavad:
MERIBEL KRUUSEMENT Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses“.
ANNI-LISETTE LEPP Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest keemias ja muusikaõpetuses “.
GREETE MIHKELSON Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; Harjumaa Spordiliidu
tänukirjaga.
OSSI NIEMINEN Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“.
KÄTRIIN PORMANN Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
KARL-JOHANNES RÄNKEL Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
CHRISTOFER TOOM Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest matemaatikas, geograafias ning eesti keeles ja
kirjanduses “.
Põhikooli lõpetavad
ERGO BOISEN
KERLI HIIETAM
HENRI JÕGISOO Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest geograafias“; Harjumaa Omavalitsuste Liidu
diplom Harjumaa geograafiaolümpiaadi II koha eest.
JANE KALME
CHERILYN KIIL
RICHARD-CALVIN KLIIMAR
LISANDRA KOORDI
ANASTASSIA KORN Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
LIISI KOTKAS
REMY KUKATS
RICHARD LAMBUR
KEITLIN LEPP
OLIVER LIIMETS
MERILLE MUTANEN
ARLI NEIDO Tunnustatud huvijuhi tänukirjaga.
ASKO PÄRTEL
RENER-MARTEN RANDVOO
SANDER SISAS
KERTTU SUURHANS
REBECCA TOOME
9.a klassijuhataja ANNIKA KANNENBERG
9.b klass
Kiitusega lõpetavad:
KRISTEL LIIV Tunnustatud riikliku kiituskirjaga „Väga
hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
inglise keeles, muusikaõpetuses ning eesti keeles ja kirjanduses“.

Hinnetega „4“ ja „ 5“ lõpetavad:
KARINA KALLAS Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest muusikaõpetuses“.
MERILI RANDMAA Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
MARIANN RÜÜTEL Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
KEITLIN TEDER Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
muusikaõpetuses “.
Põhikooli lõpetavad
SAARA BERGMANN
KERMO KRINDAL Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses“.
JANAR LEPP
ANGELIKA LJUTENKO
MARTIN MALK
LAURA MÄESAAR Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses“.
ANNALIISA NEWLEY Läbinud Edumus Schooli veebikooli
kursuse „Psühholoogia“.
OLIVER PARRO
JUHAN PETSAAR
RASMUS PIKKMAA
GETTER PLUSS
VILLEM RUSI Tunnustatud huvijuhi tänukirjaga.
MARIA SAMONOVA
MARCOS TIITSON
ANGELA TIKERPE
GREGOR TROFIMOV
MARLEEN VIISUT Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest inglise keeles“.
PATRIK VILBIKS Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses“.
9.b klassijuhataja INGE VESTRIK

Kose gümnaasiumi lõpetajad
2021/2022 õppeaastal
Kuldmedaliga lõpetab:
LAURA LOKOTAR Omistatud nimetus „Parim lõpetaja“.
Tunnustatud kuldmedaliga; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest geograafias“; Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
Hõbemedaliga lõpetab:
LAURA –LIISA VÄLI Tunnustatud hõbemedaliga; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest geograafias“; Harjumaa
Spordiliidu tänukirjaga.
Hinnetega „4“ ja „5“ lõpetavad:
RENATE ALJAS Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“.
ELIISE ALLIK Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
kehalises kasvatuses“.

DIANA ANNUK Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
bioloogias“; Harjumaa Omavalitsuse Liidu diplomiga Harjumaa bioloogiaolümpiaadi I koha eest; läbinud Tartu ülikooli
täiendusõppeprogrammi „Õiguse alused mittejuristile“.
KAYLA DIENER Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“; huvijuhi tänukirjaga.
KRISTIN ELIISE FILATOV Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest ajaloos ja kehalises kasvatuses“; huvijuhi tänukirjaga; tänukirjaga projektis „Targalt internetis“ osalemise eest.
KERTU TRIINE KAJU Tunnustatud Kose gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest kehalises kasvatuses“; huvijuhi tänukirjaga.
MARILIIS KRUVE Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
HENRI KOTKAS Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest ajaloos, füüsikas, geograafias ja bioloogias“; Harjumaa
Omavalitsuse Liidu diplomiga Harjumaa bioloogiaolümpiaadi
II koha eest; huvijuhi tänukirjaga.
LIIA REILJAN Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“.
RIIA REILJAN Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“; läbinud Tartu ülikooli täiendusõppeprogrammid „Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I “ ning
„Anatoomia ja füsioloogia“.
KALLE SARAPIK Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; tänukirjaga projektis “Targalt
internetis” osalemise eest.
OTTOKAR SIREN Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; tänukirjaga projektis “Targalt
internetis” osalemise eest.
ELO SUUDER Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“; huvijuhi tänukirjaga.
RASMUS TALV Tunnustatud Kose gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“; huvijuhi tänukirjaga.
Gümnaasiumi lõpetavad:
OTT KRISTOFER FUKS Tunnustatud tänukirjaga projektis
„Targalt internetis“ osalemise eest.
LENELY JAANSALU Läbinud Tartu ülikooli täiendusõppeprogrammi „Õiguse alused mittejuristile“.
HELENA JAANUS
KATRI-LIISA KAERPÕLD
MERIKE KURVITS
BEATRICE KÜLVALD Tunnustatud huvijuhi tänukirjaga.
MARKO LIPPMAA
KERTEN MIIL Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest inglise keeles“.
MORRIS MOOSUS Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste ajaloos“.
ROMEO ORUMÄGI Läbinud Tartu ülikooli täiendusõppeprogrammi „Õiguse alused mittejuristile“.
LUISE PALO
MARKEN PAVEL
ANTHONY PIHO
ERKKO PÕLD
KAIRIIN PÕLLUSTE
JENNIFER RANDOJA Tunnustatud huvijuhi tänukirjaga.
KEVIN SLENG
SIIM SOASEPP Tunnustatud tänukirjaga projektis „Targalt
internetis“ osalemise eest.
SANDRA SONG
JANDER TAPPO Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses“; huvijuhi tänukirjaga.
MARK-EGERT TIITS
TALIS TINT Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest muusikaõpetuses“; huvijuhi tänukirjaga.
TIMO TOMAN Tunnustatud huvijuhi tänukirjaga.
TRIIN ELIZABETH VAHTRA Tunnustatud kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste eest ajaloos ja kehalises kasvatuses“.
HELINA VATSFELDT Tunnustatud huvijuhi tänukirjaga.
Tunnustatud tänukirjaga projektis „Targalt internetis“ osalemise
eest.
Klassijuhatajaid:
12.a klass SIGRID KAJU
12.b klass EPP TÄHE
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Vald sai uue malemeistri
„Males meistriks nägu uus, kabes
keisriks vana tuus,“ võiks iseloomustada
mõlema tänavuse ruudulise laua ala
valla meistrivõistluste tulemust.

N

imelt võitis males
meistritiitli võistleja, kes polnud
selleni varem küündinud, kabes aga võistleja, keda
saab õigusega nimetada Kose
valla kabeisaks. Nende meeste
nimed on Kalle Aljas ja Vello
Viir.
Mõlemat ühendab aga see,
et esikoht võideti täiseduga –
viie võiduga viies voorus. Ühine
joon on seegi, et kumbki pole
enam esimeses nooruses: Aljas
on 73-aastane, Viir 65-aastane.
Nupp nokib mõlemal endiselt
aga hästi.
Mõlema ala MV peeti
11. juunil Oru külakeskuses.
Esmalt võeti mõõtu males,
seejärel kabes. Males võistlesid
suured ja noored koos (kümme
osavõtjat), kabes seevastu

eraldi (vastavalt kuus ja viis
osavõtjat).
Males võitis hõbemedali
paljukordne vallameister Jaan
Urgas (4 p 5-st), pronksi sai
kauaaegne Tuhala elanik Villy
Saviir aga alles pärast põhjalikku kohtunikupoolset lisanäitajate uurimist. Sest Saviiriga
samapalju punkte (3) kogus
veel kaks võistlejat – Tõnu Järvelaid ja Uku Kesküla. Viimati
mainitu sepistas ka suurüllatuse, alistades viimases voorus valla ja maakonna parima
naismaletaja, Kose-Uuemõisas
elava Tiina Põlendiku. Too
omakorda pälvis – kes teab,
mitmendat korda juba – naiste
malemeistri tiitli.
Keskülal ei jäänud medal
aga siiski saamata – ta tuli vallameistriks noorte arvestuses.

Noorte male-MV esikolmik
(vasakult): Uku Paul Pae (III
koht), Uku Kesküla (I koht)
ja Sander Sulg (II koht).

Noorte kabe-MV esikolmik
(vasakult): Uku Kesküla (II
koht), Uku Paul Pae (I koht)
ja Robin Saar (III koht).

FOTO: SANDER SULG

FOTO: JAAN URGA

Esikolmikusse jõudsid veel
Sander Sulg (2 p) ja Uku Paul
Pae (1 p).
Valla 2020. aasta kabemeister Aljas ei jäänud seekord aga
kabet mängima, vaid ruttas
pärast male-MV esikohamedali
ja -diplomi kättesaamist kohe
edasi Saula külas toimuvale
suguvõsa kokkutulekule –
sinna, kus teiste hulgas juba
ootamas veel kaks heatasemelist valla male-kabemeest: Enno
Aljas ja Ain Uuspõld.
Nende kõrvalejäämise
tõttu sai Vello Viir mängida
pingevabamalt ja võita esikoha
täiseduga. Talle järgnes punkti
vähem kogunud Tiina Põlendik. Pronksmedali pidanuks
selgitama küll lisamatš, kuna
nii Urgas kui ka Järvelaid kogusid 2,5 punkti, aga et viimane
ei jäänud matši mängima, siis
pääseski kolmandana pjedestaalile Urgas.
Noorte arvestuses nägi
kabe-MV medalikolmik välja
selline: esimene Uku Paul Pae

(8 p), teine Uku Kesküla ja
kolmas Robin Saar (mõlemal
4 p).
Märkimisväärne on seegi,
et 79-aastane Saviir võitis
valla male MV-l pronksmedali juba teist aastat järjest;
samuti pakub kõigile endiselt
kõva konkurentsi – mõlemal
ruudulisel alal! – 74-aastane
Põlendik. Siit siis järeldus:
ajutöö hoiab kaua vaimu virge.
Mõlemad meistrivõistlused
korraldas Kose male-kabeklubi
(KMKK) koos Kose vallavalitsusega. Toitlustuse eest
hoolitses Õnnemeistrid OÜ.
Males mõistis õigust rahvusvahelise maleföderatsiooni ehk
FIDE kohtunik Askold Nassar,
kabekohtunikuna tegutses aga
Jaan Urgas.
Suurem osa male- ja
kabe-MV osalejaist ja ka
medalivõitjaist kuulub KMKK
liikmete hulka.

Male-MV esikolmik koos
naiste meistriga (vasakult):
Jaan Urgas (II koht), Tiina
Põlendik (naiste I koht), Kalle
Aljas (I koht) ja Villy Saviir
(III koht).

Kabe-MV esikolmik (vasakult): Tiina Põlendik (II
koht), Vello Viir (I koht) ja
Jaan Urgas (III koht). Foto:
Askold Nassar

FOTOD: ERAKOGU

Ilmus Kose kihelkonna ajalugu
tutvustav raamat

FOTO: KERLI SILD

Kose kultuurikeskuse suures saalis toimus
16. juunil Vaino Napi raamatu „Kilde Kose
kihelkonnast“ esitlus.

K

Kose kihelkonna kultuuriväärtuslikke paiku, piirkonnaga
seotud ajaloolisi isikuid ja
olulisi sündmusi: 1805. aastal
toimunud Kose-Uuemõisa
sõda, Kanavere lahingut,
Habaja veresauna, Tuhalas
sündinud kartograaf Ludwig
August Mellinit, eesti keele
edendajat Peter Manteufelit,
maadeavastajat Otto Kotzebued, Pikavere koolmeistrit
Alfred Reinvaldi, Roerichi
uurijat Pavel Belikovi, Kose
kirikut jpm.
Raamatu autor Vaino Napp
on Pikavere kandi koduuurija,
kirjanik, õpetaja, lavastaja,
Raasiku ja Rae valla aukodanik. Tema sulest on ilmunud
üle 15 raamatu, hulgaliselt

Esineb Rae valla meesansambel Kuldne õhtupäike.

artikleid, voldikuid ja ta on
pidanud palju kodulooalaseid
loenguid.
Raamatu väljaandmist
toetas kohaliku omaalgatuse
programm (KOP).
Kihelkonnapäevade ajal,
27. augustil toimub ringsõit
Kose kihelkonnas, kus külastatakse ka Vaino Napi uues

Habaja raamatukogu lugemissoovitused

N

agu ikka, pakuvad suveraamatud
nostalgiat, seiklusi, armastust,
huumorit ja muudki toredat.
Siin teile mõned raamatusoovitused eesti autoritelt. Lisa
tule küsi Habaja raamatukogust.

TÕNU KALVET,
Kose male-kabeklubi
juhatuse liige

FOTO: VELLO VIIR

ontserdiga esines Rae
valla meesansambel
Kuldne õhtupäike
ning Rae huvialakooli ja Jüri gümnaasiumi
trummarid. Kõnelesid ajaloolane Roman Kasak, Kose
valla volikogu esimees Merle
Pussak, Kose raamatukogu
juhataja Sirje Bärg ja raamatu
autor Vaino Napp. Raamatu
esitlus oli pidulik ja rahvarohke, peale Kose valla rahva
osalesid ka Ukraina tüdrukud,
külalised Kehrast, Jürist, Pikaverest, Alaverest, Purilast, Vaidast, Pikvalt, Vääna-Jõesuust,
Raasikult, Lagedilt, Salmistult
ja Keilast.
Vaino Napi raamat „Kilde
Kose kihelkonnast“ tutvustab

S

raamatus kirjeldatud kohti.
Raamatut „Kilde Kose
kihelkonnast“ hinnaga kaheksa
eurot saab osta Kose raamatukogust, Kose bussijaama
poest ja Kose kihelkonna
muuseumist.
MARJU VERK,
Kose kihelkonna muuseumi
juhataja

nagu suvi
raamatutes

Jüri Pino ja Karl Martin
Sinijärve
„Sigalahe suvi“
Midagi meestele.
„Sigalahe suvi“ oli ütlemata muhe ja mõnus lugemine, ehtne ning aus ajaraisuromaan.
Sigalahe on koht mere
ääres. Kaks vaenutsevat
kampa, suvi, pantvangide võtmine, värske õhk ja munaroog
ning joodavat turgutuseks.
Raamat sisaldab sõnaseletusi, toiduretsepte ning
illustratsioone.
Ehkki autorid on raamatut
üritanud alustada kui noortejuttu, läheb lugu neil väga
kiiresti käest ära. Poistekast
saab juba viiendal leheküljel
meestekas. Süüakse, juuakse,
kakeldakse, tehakse, mis pähe
tuleb.

Mariann Rückenbergi
„Hull suvi“
Rõokse on väike õdus alevik,
kus kõik üksteist tunnevad.
Alevikust voolab läbi oja,
läheduses on kaunis järv, järve
kaldal rüütlimõisa maalilised varemed. On juunikuu,
kummel lõhnab, järv kutsub
suplema.
Maiki on tulnud vanatädi Saima juurde Rõoksele
suve veetma. Peagi leiab ta
parima sõbranna poepidaja
tütre Merka näol ning neiu

südame paneb põksuma kena
naaber Teet. Samal ajal leiab
oma suveromansi ka Merka.
Tal on õige mitu noormeest,
kelle seast valida: Teedu sõber
Mikk, neiu lemmikstaari
meenutav Vanilje Villem
või vihatud külapoiss Rolts,
kes teda aina kiusab. Maiki
jaoks on see elu parim suvi,
sest ta saab vanad mured ja
probleemid selja taha heita
ning nautida aega sõbranna
või silmarõõmu seltsis.
See ei jää aga igaveseks nii
ja minevik leiab neiu üles. Teet
on nimelt politseiuurija ning
avastab üht juhtumit uurides,
et Maiki on sellega seotud…
„Hull suvi“ on hea kerge
meelelahutuslik suvelugemine.
Raamatule on ilmunud ka
järg „Hull elu“.

Piret Tali
„Minu Pärnu.
Suvitajaks saamine“
„Minu Pärnu“ kutsub nostalgialainele. Piret Tali kirjeldab
selles raamatus oma lapsepõlve Pärnut ja tänast Pärnut.
Autor näeb Pärnu elu
samavõrd distantsilt kui
on ka kohalik ja sellepärast
on tema versioon Pärnust
kindlasti külluslikum, kui
põlisel olijal. Raamat algab
väga mõnusa meeleoluga, nii
et reaalselt kujutadki kõike
seda väikekodanlikkust, neid
supitirinaid ja munapeekreid
ning daamikesi kübaratega,
ette.
Katkend raamatust:
„Üks minu välismaa sõber ei
väsi kunagi imestamast, miks
eestlastel on kombeks ennast
töö tegemiseks suvel paljaks
võtta. Paned rannariided aias
selga… ja hakkad maja värvima
või puid saagima. Paned trikoo selga… ja võtad peenarde
kitkumise ette.
„Miks te riietega ei või tööd
teha?“ küsib ta üllatunult. „Kui
muidugi peab kogu aeg tööd
tegema,“ lisab ta retooriliselt
juurde.“
Nii formaadilt kui ka sisult
igati sobilik raamat rannas
lugemiseks.
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KOSE VALLA TEATED
DETAILPLANEERINGUTEST
Kose alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Kose vallavalitsus kehtestas 07.06.2022 korraldusega nr 371 Kose
alevikus asuvate Kehra mnt 29a ja 29b katastriüksuste detailplaneeringu (Paabor Projekt OÜ, töö nr DP-1-2022, planeeringu ID
102252). Planeeritava ala pindala on ca 4600 m2 ning see hõlmab Kehra
mnt. 29a (katastritunnus 33801:001:1538), Kehra mnt 29b (katastritunnus 33801:001:1537), Filtri tee (katastritunnus 33801:001:0693), osaliselt
12 Kose-Jägala tee (katastritunnus 33701:002:0324), osaliselt Kehra mnt
27a (katastritunnus 33801:001:0886) ja osaliselt Kaasiku tänav (katastritunnus 33801:001:0258) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk
on ehitusõiguse määramine kahe korteriga elamute ja abihoonete
püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu
kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on
ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla
territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele
hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse
üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul
ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade
vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud
maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala
on üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu
ehitamiseks ette nähtud maa-ala. Krundi ehitusõigus: maakasutuse
sihtotsarve 100% elamumaa; hoonete maksimaalne lubatud arv 3 (üks
kaksikelamu ja 2 abihoonet); hoonete suurim lubatud ehitisealune
pind 350 m2; kaksikelamu maksimaalne kõrgus 8 m, maapealne
korruselisus 2; abihoonete maksimaalne kõrgus 6 m, maapealne
korruselisus 1. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonete lubatud
välisviimistluse materjalid puit, kivi ja krohv; katusekalded 10–30°,
lubatud on viil- ja kelpkatusega hooned; piirete maksimaalne kõrgus
1,5 m. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla
üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu realiseerumisel
avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol,
mistõttu Kose aleviku elanike arv suureneb. Lisaks suureneb kohalike
teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Planeeritava tegevusega
negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub. Planeeringualal
ja vahetusläheduses ei asu muinsuskaitsealused mälestisi ja nende
kaitsevööndeid. Detailplaneeringuga on määratud kruntidele sobilikud
arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Kaksikelamu
rajamine planeeritud asukohas on kooskõlas üldplaneeringujärgse
juhtfunktsiooniga, mis omakorda suunab asustusstruktuuri. Detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine
positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol ja
ala heakorrastamine. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib
avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt
detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.9 „Planeeringu elluviimisega
kaasnevad keskkonnamõjud“. Kehtestatud detailplaneeringuga (sh
korraldusega) on võimalik tutvuda digitaalselt aadressil https://service.
eomap.ee/kosevald/#/planeeringud/planeeringud/223 või paberkandjal
tööajal Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose
alevik, Harju maakond, II korrus). Küsimused ja täiendav info: Enelin
Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.
Krei külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Kose vallavalitsus kehtestas 07.06.2022 korraldusega nr 372 Krei
külas asuva Sutika tee maaüksuste detailplaneeringu (Paabor
Projekt OÜ, töö nr DP-8-2021, planeeringu ID 100335). Sutika tee
maaüksuste detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal katastriüksuste jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse
määramine paaris- ja ridaelamute püstitamiseks. Lisaks antakse
detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale,
juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 2,9 ha ning see hõlmab järgmisi
katastriüksuseid: Sutika tee 37 (katastritunnus 33801:001:0833), Sutika
tee 35 (katastritunnus 33701:002:0601), Sutika tee 33 (katastritunnus
33701:002:0595), Sutika tee 31 (katastritunnus 33701:002:0596), Sutika
tee 29 (katastritunnus 33701:002:0609), Sutika tee 27 (katastritunnus
33701:002:0599), Sutika tee 25 (katastritunnus 33701:002:0588), Sutika
alajaam (katastritunnus 33701:002:0603), Sutika park (katastritunnus
33801:001:0831), Sutika tee (katastritunnus 33801:001:0843, osaliselt),
Kose-Jägala kergtee L3 (katastritunnus 33801:001:0844) ja osaliselt 12
Kose-Jägala tee (33701:002:0323). Detailplaneeringu alal paiknevad
14 krunti. Detailplaneeringuga moodustatakse piiride muutmise
tulemusel 8 uut krunti, millest neli on elamumaa sihtotstarbega,
kolm on üldkasutatava maa sihtotstarbega ja üks on transpordimaa
sihtotstarbega. Planeeringualas asuva kuue krundi puhul ei muudeta
katastriüksuste piire, seega olemasolevatel katastriüksustel Sutika park
(Pos 1), Sutika tee 25 (Pos 2), Sutika tee 27 (Pos 3), Sutika tee 29 (Pos
4), Sutika alajaam (Pos 14) ja Kose-Jägala kergtee L3 (Pos 10) säilivad
olemasolevad katastriüksuste piirid. Nimetatud katastriüksustest
määratakse uus sihtotstarve Sutika park katastriüksusel (sotsiaalmaa üldkasutatava maa) ning Sutika tee 25 katastriüksusel (elamumaa), sh
Sutika tee 27 ja 29, Sutika alajaam ja Kose-Jägala kergtee L3 katastriüksustel sihtotstarbeid ei muudeta. Detailplaneeringu alusel moodustatakse olemasolevatest Sutika tee 31, 33, 35 ja 37 katastriüksusest neli
elamumaa krunti ridaelamute rajamiseks ning kolm üldkasutatava

maa krunti haljasalade rajamiseks. Transpordimaa Sutika tee piiride
muutmine on tingitud olemasoleva Sutika tee 31 ja Sutika tee 33
vahelise piiri muutmisest. Ridaelamu kruntidele on lubatud püstitada
kokku 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 900 m2, kaksikelamu krundile
on lubatud püstitada kokku 3 hoonet ehitisealuse pindalaga 400
m2 ning üksikelamu krundile kokku 2 hoonet ehitisealuse pindalaga
250 m2. Üksikelamu, ridaelamu ja kaksikelamu maksimaalne lubatud
kõrgus 9 m, abihoonetel 6 m. Kokkuvõtliku ülevaate ehitusõigusest
ja arhitektuursetest nõuetest saab planeeringu jooniselt 4 „Põhijoonis“. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla
üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu
põhilahenduse muutmise ettepanekut. Kose valla üldplaneeringu
järgi tuleb 20% planeeritavast alast kavandada avaliku kasutusega
ruumiks lastele ja täiskasvanutele – rajada mitmekesine haljastus, sh
kõrghaljastus, laste mänguväljak, ette näha autovabad tsoonid ohutuks
liikumiseks jalgsi ja jalgrattaga. Selleks on planeeritud planeeringualal
4 krunti – Pos 1, Pos 9, Pos 12 ja Pos 13. Lisaks on avaliku kasutuse ala ka
kergtee, mis on Pos 11 koosseisus. Detailplaneeringu realiseerumisel
avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol,
mistõttu Krei küla elanike arv suureneb. Lisaks suureneb kohalike
teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Planeeritava tegevusega
negatiivne mõju majanduslikule keskkonnale puudub. Planeeringualal
ja vahetusläheduses ei asu muinsuskaitsealused mälestisi ja nende
kaitsevööndeid. Detailplaneeringuga on määratud kruntidele
sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Elamute
rajamine planeeritud asukohas on kooskõlas üldplaneeringujärgse
juhtfunktsiooniga, mis omakorda suunab asustusstruktuuri.
Detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev
peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike
näol ja ala heakorrastamine. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale
võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt
suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol.
Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt
detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.9 „Planeeringu elluviimisega
kaasnevad keskkonnamõjud“. Kehtestatud detailplaneeringuga (sh
korraldusega) on võimalik tutvuda digitaalselt aadressil https://service.
eomap.ee/kosevald/#/planeeringud/planeeringud/219 või paberkandjal tööajal
Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik,
Harju maakond, II korrus). Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.
Kose alevikus asuva Ujula põik 3 katastriüksuse detailplaneeringu
algatamine
Kose Vallavalitsus otsustas 07.06.2022 korraldusega nr
373 algatada Kose alevikus asuva Ujula põik 3 katastriüksuse
detailplaneeringu. Oserv OÜ (registrikood 11463536) esitas 13.05.2022
avalduse detailplaneeringu algatamiseks Kose alevikus asuval Ujula
põik 3 katastriüksusel. Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud
Ujula tänav ja Ujula põik tänav kaudu, mistõttu tuleb planeeritavasse alasse hõlmata vajalikus mahus juurdepääs. Planeeritava ala
pindala on ca 0,86 ha ning see hõlmab Ujula põik 3 (katastritunnus
33702:003:0215), osaliselt Ujula tänav (katastritunnus 33801:001:0268)
ja osaliselt Ujula tn 7 (katastritunnus 33702:003:0197) katastriüksust.
Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe osaline
muutmine, ehitusõiguse määramine tootmis- ja/või ärihoonete
püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus
planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeerimisseaduse
§ 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada
uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes
planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud
nõuetest. Ujula põik 3, Ujula tn 7 ja Ujula tänav katastriüksusel kehtib
Kose Vallavolikogu 25.04.2002 otsusega nr 16 kehtestatud Pikk,
Hariduse ja Ujula tänavate vahelise piirkonna detailplaneering,
milles eesmärgiks oli tollase Kose Keskkooli juurde uue nõuetekohase
staadioni ehitamine ja maaomandi korrastamine. Detailplaneering
on ellu viidud. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala
puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone
püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad
on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline
planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt),
hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne.
Üldplaneeringuga on määratud Ujula põik 3 juhtotstarbeks kaubandus- ja teenindushoone ning tootmise- ja logistikakeskuse maa-ala.
Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise
vajadus puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja
kehtestaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on FIE Peep Moorast.
Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris.
Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633
9325 või 5470 0707.
Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu
planeeringuala muutmine
Kose vallavalitsus otsustas 08.06.2022 korraldusega nr 400 muuta
Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu planeeringuala. Kose
Vallavalitsuse 28. septembri 2021 korraldusega nr 691 algatati Kose
alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneering. Ravila
mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse
sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala
haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja
tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala oli algatamisel
ca 1 ha ning see hõlmas Ravila mnt 12 (katastritunnus 33702:003:0233),
osaliselt 11122 Ravila maantee (katastritunnus 33702:002:0226) ja

osaliselt Allika tn 8a / Pirita jõgi L3 (katastritunnus 33801:001:1309)
katastriüksust. Ravila mnt 12 katastriüksusel kehtib Kose Vallavolikogu
22. veebruari 2012 otsusega nr 125 kehtestatud Ravila mnt 12 kinnistu
detailplaneering. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lg 7
kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses
detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 128 lõike
5 kohaselt märgitakse detailplaneeringu algatamise otsuses planeeringuala asukoht, sealhulgas planeeringuala piir, ja suurus, detailplaneeringu koostamise vajadus ning võimalike uuringute vajadus. Kose
vallavalitsus on seda oma 28.09.2021 korralduses nr 691 teinud. Planeeringu koostamise ajal on selgunud, et seoses suureneva elanike liikumisvajadusega eluasemekoha ja keskuses pakutavate teenuste vahel,
on vajalik Kose valla üldplaneeringus näidatud perspektiivse kergliiklussilla ehk jalgratta- ja jalgtee silla kajastamine ka käesolevas detailplaneeringus, kuna märgitud sild on planeeringulahenduse (valgustatud
jalgratta- ja jalgtee) elluviimiseks otseselt vajalik ning valgustatud jalgratta- ja jalgteega funktsionaalselt seotud rajatis. Looduskaitseseaduse
§ 38 lõike 5 punkti 9 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud
detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud
sillale. Jalakäijate- ja jalgratturitele mõeldud silda saab pidada ka
avalikult kasutatava tee osaks (looduskaitseseadus § 38 lõige 5 punkt
10). Detailplaneeringu planeeringuala muutmisel on planeeritava ala
pindala ca 1,08 ha ning see hõlmab järgnevaid katastriüksuseid: Ravila
mnt 12 (katastritunnus 33702:003:0233), osaliselt 11122 Ravila maantee
(katastritunnus 33702:002:0226), osaliselt Allika tn 8a // Pirita jõgi L3
(katastritunnus 33801:001:1309) ja osaliselt Kalda tänav (katastritunnus 33801:001:0161). PlanS § 130 lõike 3 kohaselt on planeeringuala
muutmine lubatud planeerimisalase tegevuse korraldaja ja huvitatud
isiku kokkuleppel. Huvitatud isik on planeeringuala muutmisega
nõustunud (registreeritud dokumendiregistris 08.06.2022 nr 7-1.2/888).
Planeeringuala muutmine ei muuda planeeringu põhilahendust,
sest valgustatud jalgratta- ja jalgtee silda on käsitletud detailplaneeringu seletuskirjas enne planeeringu esitamist kooskõlastamiseks ja
arvamuse esitamiseks (PlanS § 133 lõige 1). Planeeringut ei ole Kose
vallavalitsus veel vastu võtnud. Pärast planeeringu vastuvõtmist informeeritakse kooskõlastajaid, koostöö tegijaid ja kaasatavaid avalikust
väljapanekust ja planeeringuala muutmisest. Põhjused esitatakse
ka detailplaneeringu seletuskirjas. Planeeringu avaliku väljapaneku
jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust
(PlanS § 135 lõige 2). Uus planeeringuala on nähtav korralduse lisas
ja EVALD rakenduses. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.
alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.
Kose alevikus asuva Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Kose vallavalitsus võttis 13.06.2022 korraldusega nr
401 vastu Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering on algatatud Kose Vallavalitsuse 28.09.2021 korraldusega
nr 691. Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on
maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus
planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala
pindala algatamisel oli ca 1 ha ning see hõlmas Ravila mnt 12 (katastritunnus 33702:003:0233), osaliselt 11122 Ravila maantee (katastritunnus
33702:002:0226) ja osaliselt Allika tn 8a / Pirita jõgi L3 (katastritunnus
33801:001:1309) katastriüksust. Ravila mnt 12 katastriüksusel kehtib Kose
vallavolikogu 22. veebruari 2012 otsusega nr 125 kehtestatud Ravila
mnt 12 kinnistu detailplaneering. PlanS § 140 lg 7 kohaselt tuleb
detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu
koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 128 lõike 5 kohaselt märgitakse detailplaneeringu algatamise otsuses planeeringuala asukoht,
sealhulgas planeeringuala piir, ja suurus, detailplaneeringu koostamise
vajadus ning võimalike uuringute vajadus. Kose vallavalitsus on seda
oma 28.09.2021 korralduses nr 691 teinud. Planeeringu koostamise ajal
on selgunud, et seoses suureneva elanike liikumisvajadusega eluasemekoha ja keskuses pakutavate teenuste vahel, on vajalik Kose valla
üldplaneeringus näidatud perspektiivse kergliiklussilla ehk jalgratta- ja
jalgtee silla kajastamine ka käesolevas detailplaneeringus, kuna märgitud sild on planeeringulahenduse (valgustatud jalgratta- ja jalgtee)
elluviimiseks otseselt vajalik ning valgustatud jalgratta- ja jalgteega
funktsionaalselt seotud rajatis. Looduskaitseseaduse § 38 lõike 5 punkti
9 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga
või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud sillale. Jalakäijate- ja
jalgratturitele mõeldud silda saab pidada ka avalikult kasutatava
tee osaks (LKS § 38 lg 5 p 10). Kose vallavalitsus muutis 8. juuni 2022
korraldusega nr 400 Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu
planeeringuala ning planeeritava ala pindalaks on ca 1,08 ha ning see
hõlmab Ravila mnt 12 (katastritunnus 33702:003:0233), osaliselt 11122
Ravila maantee (katastritunnus 33702:002:0226), osaliselt Allika tn 8a
/ Pirita jõgi L3 (katastritunnus 33801:001:1309) ja osaliselt Kalda tänav
(katastritunnus 33801:001:0161) katastriüksust. Planeeringuala muutmisega on nõustunud detailplaneeringust huvitatud isik (registreeritud
dokumendiregistris 08.06.2022 nr 7-1.2/888). Detailplaneeringu
planeeringuala muutmine ei muuda planeeringu põhilahendust,
sest valgustatud jalgratta- ja jalgtee silda oli käsitletud detailplaneeringu seletuskirjas enne planeeringu esitamist kooskõlastamiseks ja
arvamuse esitamiseks (PlanS § 133 lõige 1). Planeeringuga kavandatud
krundi ehitusõigus: maakasutuse sihtotsarve 100% elamumaa; hoonete
maksimaalne lubatud arv 4 (üks kortermaja ja 3 abihoonet); hoonete
suurim lubatud ehitisealune pind 1977 m2, millest maksimaalselt abihoonete ehitisealune pind võib olla 180 m2; kortermaja maksimaalne
kõrgus 12 m, maapealne korruselisus 3 ja maa-alune korruselisus 1,
abihoonete maksimaalne kõrgus 6 m, maapealne korruselisus 1 ja
maa-alune korruselisus 1. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. HooJärgneb lk 8 

7

8

VALLAELU

Juuli 2022

 Algus lk 7
nete välisviimistluseks on lubatud kasutada järgmisi materjale - puitu
(laudis, vineer), krohv, tehisplaat, millega võib kombineerida valikuliselt
looduskivi, tellist ja/või krohvi. Katusekatetena kasutada rullmaterjali,
laudist, muru, kivi või plekki. Katusekalded on vahemikus 0–30°. Krunti ei
piirata aiaga. Kokkuvõtliku ülevaate ehitusõigusest ja arhitektuursetest
nõuetest saab planeeringu jooniselt 4 „Põhijoonis“. Üle Kose veskijärve
rajatakse valgustatud jalgratta- ja jalgtee sild, mille teeosa laius on 1,5 m
ning silla täpne lahendus antakse ehitusprojektiga. Detailplaneeringu
on kooskõlastanud Transpordiamet ja Päästeameti Põhja päästekeskus. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning asutustega
ja isikutega, kes on kaasatud menetlusse. Piirkonna majanduslikule
arengule aitab detailplaneeringus kavandatu elluviimine kaasa, uute
elanikega suureneb kohaliku ettevõtluse võimalik tulubaas. Loodav
kortermaja on esimene uus kortermaja Kosel viimase 30 aasta jooksul.
Detailplaneeringus kavandatu elluviimine on lähipiirkonnas sotsiaalselt
positiivse mõjuga – korrastatakse aleviku käidavas kohas olev võsastuv
kinnistu, amortiseerinud koolihoone asendatakse uue väärika hoonega.
Planeeringus on arvestatud avalike taristutega – rajatav jalgratta- ja
jalgtee kinnistu lääneservas, kallasrajale promenaadi väljaehitamise
potentsiaal. Detailplaneeringus kavandatu elluviimine ei too endaga
eeldatavalt kaasa lähialal kultuurilisi mõjusid, planeeringu elluviimine
ei kahjusta Kose vallas paiknevate kultuuripärandiobjektide väärtust.
Kavandatava hoonestuse arhitektuurse ilme väljatöötamisel on oluline
asendada endise koolihoone väärika uue hoonega, et mitte hävitada
mitme põlvkonna mälestusi kooliajast. Detailplaneeringus kavandatu
elluviimine ei too endaga kaasa looduskeskkonna kahjustumist, kinnistu
kasutuselevõtt ei halvenda lähiala looduskeskkonna olukorda. Võsastuva kinnistu korrastamine uuendab aleviku elu- ja looduskeskkonda.
Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige
ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja
vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Planeeritava tegevusega
kaasneb väga vähene liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste
suurenemine, kuid oodata ei ole ülenormatiivsete tasemete esinemist,
seega võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju looduskeskkonnale
puudub. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda
pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.11 „Planeeringu
elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud“.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4. juulist 17. juulini
2022 Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose
alevik, II korrus) ja valla veebilehel www.kosevald.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta
arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@
kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, Kose
vald, Harju maakond, 75101. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal
materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt
endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda
elektroonselt. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Kose
vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel
ja etteteatamisel saab Kose vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse digitaalselt. Küsimused ja täiendav info:
Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.
Krei külas asuva Vana-Ehala katastriüksuse detailplaneeringu
algatamine
Kose vallavalitsus otsustas 21.06.2022 korraldusega nr algatada Krei
külas asuva Vana-Ehala katastriüksuse detailplaneeringu. Kaspar
Vitsur ja Mihkel Vitsur esitasid 21.04.2022 avalduse (registreeritud
dokumendiregistris 21.04.2022 nr 7-1.2/639) detailplaneeringu algatamiseks Krei külas asuval Vana-Ehala katastriüksusel. Kose vallavalitsus
pikendas 12.05.2022 kirjaga nr 7-1.2/639-2 menetlustähtaega, kuna vajalik
oli selgusele jõuda detailplaneeringukohaste rajatiste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt
seotud rajatiste väljaehitamises. Detailplaneeringust huvitatud isik andis
09.06.2022 (registreeritud dokumendiregistris 09.06.2022 nr 7-1.2/6395) teada, et Kose vallavalitsuse 07.06.2022 kirjas nr 7-1.2/639-4 toodud
tingimused on sobilikud. Planeeritava ala pindala on ca 2,34 ha ning
see hõlmab Vana-Ehala (katastritunnus 33801:001:1669), Krei külatee
L1 (katastritunnus 33801:001:1670), osaliselt Kuivajõe-Kose-Uuemõisa
kergtee L5 (katastritunnus 33801:001:0770), osaliselt 11205 Kuivajõe-Kose-Uuemõisa tee (katastritunnus 33701:002:0401) ja osaliselt Kuivajõe-Kose-Uuemõisa kergtee L6 (katastritunnus 33801:001:0756). Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Ehala katastriüksuse jagamine, maakasutuse
sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja
abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus
planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu
kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on
ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise
kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi
osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale
omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale
(kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav
teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu maa-ala. Väikeelamu maa-ala üldplaneeringu mõistes
üksikelamu, kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute
vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse
juhtotstarbega maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus
Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades uuringute
ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algataja,
koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose vallavalitsus ning koostaja
on Paabor Projekt OÜ. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeeringuala
piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD rakenduses ja Kose valla
dokumendiregistris. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.
alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.
Järgneb lk 10 

ÕIGUSKORRA ÜLEVAADE

Juunikuu õiguskorra ülevaade
Ajavahemik 27. maist
26. juunini
• 136 juhtumit
• 26 väärtegu
• 7 kuritegu
• 3 lähisuhtevägivalla
juhtumit
Mopeed ja pisimopeed
Aina rohkem on liiklusesse
tulnud mopeede ja pisimopeede, mida juhivad alaealised. On selgunud, et paljud
lapsevanemad pole kursis, kas
ja millega nende laps sõita
võib. Seaduse mittetundmine
ei vabasta vastutamisest.
Mopeed on kahe- kuni
neljarattaline mootorsõiduk,
mille valmistajakiirus ei ületa
45 km/h ja mille töömaht
sisepõlemismootori korral ei
ületa 50 cm3 või mille suurim
püsinimivõimsus elektrimootori korral ei ületa 4 kW ja
mille tühimass ei ületa 350 kg.
Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud ja
sellel peab olema kinnitatud
riiklik registreerimismärk.
Mopeed peab vastama teh-

nonõuetele ja pisimopeed
valmistajanõuetele. Mopeedil
peab olema kehtiv liikluskindlustus.
Mopeedi võib juhtida
vähemalt 14-aastane isik,
kellel on AM-kategooria
või mis tahes mootorsõiduki
juhtimisõigus või piiratud
juhtimisõigus. Erandina
ei nõuta AM-kategooria
mootorsõiduki (mopeed)
juhtimisõigust või piiratud
juhtimisõigust isikult, kes on
sündinud enne 1993. aasta
esimest jaanuari
Pisimopeed on vähemalt
kaherattaline sõiduk, mille
suurim kasulik võimsus sisepõlemismootori korral või
mille suurim püsinimivõimsus
elektrimootori korral ei ületa
1 kW ja valmistajakiirus ei
ületa 25 km/h. Pisimopeedil
peab olema töökorras pidur,
signaalkell ning ees valge ja
taga punane ning vähemalt
ühe ratta mõlemal küljel
kollane või valge helkur.
Olulised märksõnad pisimopeedi kohta

* Suurim lubatud sõidukiirus
kergliikuritele on 25 km/h.
* Suurim võimsus kergliikuritel, v.a tasakaaluliikuritel
on üks kilovatt.
* Alla 16-aastane juht peab
kandma kiivrit.
* Sõiduteel nõutakse
10–15-aastastelt jalgratta
juhtimisõigust.
* Kergliikur peab kaasliiklejatele nähtav olema ka
pimedal ajal.
* Kergliikuriga on õigus
liigelda sõidutee jalgrattarajal.
* Ülekäigukohta ületades
ei pea sõiduriistalt maha
tulema.
Ohutut liiklemist!
Parkimine Coopi
kaupluse kõrval
Kose alevikus, Coopi kaupluse kõrval oleva tee äärekivid
on tähistatud kollase joonega.
Antud kollane märgis tähistab
kohta, kus on peatumine ja
parkimine keelatud. Seal
parkides takistad veose laadimist.

Hoia oma kaherattalist sõpra!

R

attasõiduhooaja
algusest alates on
sagenenud jalgrattavarguste teated
politseile. Möödunud aastal
varastati Tallinnas ligi 500
ratast. Sel aastal on pealinnas
teatatud juba üle 100 ratta
vargusest.
Ratast ostma asudes tasub
kohe mõelda, kus ja kuidas
hiljem oma ratast turvaliselt
hoida. Peamiselt varastatakse
rattaid trepikodadest ja
avalikest kohtadest, näiteks
kaubanduskeskuste ja koolide eest, parkidest. Rohkelt
toimub vargusi ka garaažidest, kuuridest ja kinnistelt
õuealadelt.
Kuigi rattavarguste
tipphooaeg on kevad ja suvi,
ei tasuks oma kaherattalist
sõpra unustada ka ülejäänud
aastaaegadel. Politseile tea-

tatakse ka olukordadest, kus
ohver alles kevadel avastab,
et keldrist on ratas kadunud
ning lisab, et viimati nägi
ratast keldris sügisel, kui ratta
talveks hoiule pani. Lühidalt – kõik, mis on ripakil ja
lukustamata, viiakse ära.
Jalgrattaid varastatakse
just seetõttu, et seda on lihtne
teha. Vargus võtab vähe aega,
võimaldab kiiret põgenemist
ning anonüümsust. Samuti
on võimalik ratas kiiresti
maha müüa, kuna nõudlus
odavatele ratastele on suur.
Sageli müüakse varastatud
ratas edasi kuni kümme korda
odavamalt.
Peamiselt toimuvad vargused öisel ajal, kui vargal on
lihtsam tegutseda ja vahelejäämist vähem karta. Kuid
näiteks trepikojast on lihtne
ka päeval ratast varastada

– elanikud on tööl ja vargal
hea tegutseda. Ka avalikest
kohtadest varastatakse päevasel ajal. Isegi kui ratas on
pargitud selleks ettenähtud
kohta, asub turvakaamera
vaateväljas ja on lukustatud,
teeb varguse võimalikuks
odav rattalukk, mis hõlpsalt
näpitsate abil avatakse või
tross tangidega läbi hammustatakse.
Kui märkad, et sinu ratas
on varastatud, teavita politseid ning anna edasi kogu
teadaolev info: ajavahemik,
millal vargus toimus, koht,
millise lukuga lukustatud oli,
mis on ratta nimetus, värvus,
raaminumber, eritunnused.
Samuti soovitan teavitada
kogukonda, korrusmajade
puhul teisi majaelanikke.
Teavitades teisi ja politseid,
on lootust oma kaherattaline

Parkimine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine
kauemaks, kui seda on vaja
sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks.
Peatumine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine
sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise
ajaks. Poest kiirelt kahe asja
ostmine ei lähe peatumise alla.
Uus
piirkonnapolitseinik
Esimesest juunist on Kose
valla piirkonnapolitseinik
Gitte Lees. Tema poole
võib pöörduda igaüks, kel
on lastega seotud mure või
probleem.
Gitte meiliaadress on
Gitte.Lees@politsei.ee ning
tema mobiilinumber 5666
0840 ja lauatelefoni number
612 4658. Töökoha aadress
on endiselt sama, Hariduse 1,
Kose alevik, Kose vald, Kose
konstaablipunkt.
Piirkonnapolitseinik

KRISTEL TALV

Lihtsamad abinõud,
kuidas varga elu
keeruliseks muuta

 ظKasuta jämedat lukku, mida
ei ole võimalik läbi hammustada või lahti murda.
 ظPargi võimalusel oma ratas
videovalvega rattahoidlasse
või kohta, mis ei jääks teiste
silmade eest varju.
 ظTee rattast ja raami numbrist
fotod ja hoia neid kindlas
kohas.
 ظKallima jalgratta puhul kaalu
ratta kindlustamist.
 ظVarguse puhul teavita sellest
viivitamata politseid.
Allikas: PPA

tagasi saada. Oleme õige omanikuni tagasi toimetanud ka
rattaid, mille kadumisest on
möödunud juba aastaid.
Kuid kõige tähtsam on
see, et rattavargust ei tohi
ise soodustada!
KAIDO ATSPOL
Ida-Harju politseijaoskonna
vanemuurija

Kõue sai uue kõlakoja

23.

juunil avas vallavanem Demis Voss
Kõue valla jaanitulel pidulikult
Kõue uue kõlakoja, mille tantsuplatsi õnnistas sisse segarahva-

tantsurühm Kapak.
Kõlakoja ehitamisega alustas vald sügisel, viimased
tööd tegi OÜ Varitech Ehitus kevadel. Kõlakoja projekteeris Morten Killak.
Uus kõlakoda koos tantsuplatsiga kerkis samas
asukohas olnud amortiseerunud lava asemele.

Kõue kõlakoja pidulik avamine.

FOTO: MARGIT EERIK
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Aarne Puistama teisest mälestusjooksust võttis osa 36 spordihuvilist
Kose gümnaasiumi kauaaegse direktori
ja kehalise kasvatuse õpetaja Aarne
Puistama mälestusjooksust kolmanda
juuni õhtul võttis osa 36 osalejat, startijate
sünniaastad jäid vahemikku 1949–2012.

N

ii-öelda Ravila
ringi start ja finiš
olid vana apteegi
juures (Kehra mnt
6), parima aja jooksis välja
Martin Tiirik (15.46,4).
Jooksu tempo eest hool i t s e s i d K o s e h u v i ko o l i
korvpallipoisid, kes hõivasid
kolm esimest lõpukohta. Parim
Aarne Puistama õpilane oli
Tõnis Kristal, naiste arvestuses oli parim üheksa-aastane
Ele-Riin Tamm. Ravila ringi
rekordajad, millede omanikud
on Mati Uusmaa (11.51) ning
Heidi Siimumäe ja Marika
Niiberg (16.05) jäid püsima.
Teist korda osalesid mälestusjooksul Ralf Reisner, Tõnis
Kristal, Ave Nael, Hans Otto
Mölder, Riina Vilbiks (Aavik),
Viia Väli, Aare Mölder ja
Harry Pässa.
Võistlust aitasid korraldada Valdur Kalme, Katrin
Salura, Õnne Aro, Kristel Talv
ja ette valmistada Moonika
Kallas ja Marden Muuk.

Tulemused:

Martin Tiirik
Raimo Vaiksalu
Ralf Reisner
Andres Ainsaar
Karl Hendrik Kõiva
Tõnis Kristal
Ele-Riin Tamm
Ave Nael
Sädeli Rodendau
Hans Otto Mölder
Eleriin Torjus
Rassel Saluste
Priit Roosipuu
Regne Lembke
Claire Miljukova
Riina Vilbiks
Naatan Nael
Kalev Kõiva
Daniel Paul Palgi
Klemel Rõmmel
Ivi Kuusik
Kalev Suik
Viia Väli
Rein Nael

Kepikõndijad:
1940. aasta kolmandal
juunil sündinud Aarne Puistama lahkus meie seast 2021.
aasta 28. mail. Oma elust 21
aastat (1989–2010) pühendas
ta Kose gümnaasiumi juhtimisele, kehalise kasvatuse
õpetajana ja treenerina töötas
koolis aastatel 1966–2011.
Peale selle oli Aarne Puistama
Kose vallavolikogu esimees
aastatel 1996–2002 ja talle on
omistatud valla aukodaniku
tiitel.

Inge Eenmaa
Maire Karu

Kõndijad:

Johannes Orasi
Rasmus Orasi
Anne Käbi
Aare Mölder
Harry Pässa
Jaano Järvsoo

15.46,4
15.47,1
15.49,5
17.15,7
18.10,5
19.39,9
20.33,6
20.35,5
20.38,6
21.04,5
21.31,8
23.28,4
23.28,6
23.30,4
24.43,7
24.48,6
25.02,9
25.58,2
26.32,5
26.32,6
26.41,1
27.21,7
27.28,7
28.15,2
36.41,8
36.41,8
40.22,3
40.22,3
40.43,1
41.23,8
41.24,6
42.27,4

Kui midagi ootamatut
vahele ei tule, siis järgmine
mälestusjooks peetakse teisel
juunil 2023.
MARGUS MATIISEN

ORU PÕHIKOOL
PAKUME OMA MEESKONNAS TÖÖD

ERIPEDAGOOG/TUGIÕPETAJALE
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks)
Võimalik on töötada nii täis- kui ka osalise tööajaga.
OOTUSED KANDIDAADILE
•
erialane kõrgharidus või sellele
vastav kvalifikatsioon;
•
sulle meeldib töötada lastega;
•
väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
•
hea pingetaluvus;
•
positiivne ellusuhtumine
•
avatus ja uuendusmeelsus.

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav
dokument ja CV) palume esitada Oru
Põhikooli meiliaadressile
kool@orukool.edu.ee (digitaalallkirjastatult) hiljemalt 31. juuliks
Lisainfo koolijuhilt Maike-Mai Aagilt
tel: 54340007
Tööle asumise aeg: alates 25. august 2022

on muutuste teel ja

ÕPETAJAT

2,0 koormusega ja

TASANDUSRÜHMA
ÕPETAJAT
1,0 koormusega

Ootame Sinult:
*soovi aidata kaasa ja toetada
laste arengut
*lastega tegelemisel loovust ja
mängulisust
*enesearengu ja meeskonnatöö
hindamist
*head suhtlemisoskust,
ettevõtlikkust, otsustusvõimet
*vastavust kvalifikatsioonile või
oled seda omandamas

HALDUSJUHTI
ja

PERENAIST
Haldusjuhi
ametikoha eesmärk on tagada
lasteaia majandustegevus ja
halduspersonali töö

Perenaise
ametikoha eesmärk on maja
üldruumide puhtuse ja
heakorra tagamine
Tööle asumise aeg august 2022

Tööle asumise aeg september
2022

Meil on Sulle pakkuda:
*ametikohta täiskoormusega
*lasteaiaõpetaja puhkust 49 kalendripäeva
*tasandusrühma õpetaja puhkust 56 kalendripäeva
*haldusjuhi ja perenaise puhkust 35 kalendripäeva
*sõbralikku ja koostöövalmis kaasteelisi
*arenevat töökeskkonda
*kogemust suures lasteaias

Kandideerimiseks palun
saada avaldus, CV ja
kvalifikatsioonile vastavad
dokumendid 25. juuliks 2022
e-postile info@kosela.ee
Küsi jukgesti, infot saab
telefonil 6036170
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 Algus lk 8
Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Pikk tn 30, Kose
alevik)
Kose Vallavalitsus (registrikood 75011547) esitas 27.06.2022 ehitisregistri kaudu Kose alevikus Pikk tn 30 katastriüksusele (registriosa
nr 12951102, katastritunnus 33702:003:0178, pindala 9105 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/73648168. Kose Vallavalitsuse soov
on olemasolevat moodullasteaeda (ehitisregistri kood 121298024)
laiendada üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust ilma
detailplaneeringut koostamata. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt
on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone
ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus ning lg 2 punkti 2 kohaselt annab pädev asutus
projekteerimistingimused hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle
esialgu kavandatud mahust. Katastriüksusel kehtiv detailplaneering
puudub. Katastriüksus on hoonestatud. Ehitisregistri kohaselt asub
katastriüksusel lasteaed (ehitisregistri kood 120279554), moodullasteaed (ehitisregistri kood 121298024), mänguväljak (ehitisregistri kood
220279925). Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus
tiheasustatud alal ühiskondliku hoone-, kaubandus-, teenindus- ja
büroohoone ning korter- ja ridaelamu maa-ala juhtotstarbega maaalal, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel või olemasoleva hoone laiendamisele üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud
mahust detailplaneeringu koostamise kohustus. Planeerimisseaduse
§ 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut
koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja
seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava
ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise
püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus
määratud muude tingimustega. Planeerimisseaduse § 125 lõike 6
kohaselt määrab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi
lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud
tingimused. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek
toimub 04.–17.07.2022 Kose valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal
on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste
andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@kosevald.ee. Kui
avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku
või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse
projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.
Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633
9325 või 5470 0707.
Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Uus-Liivamäe, Krei
küla)
Kuido Karner esitas 10.06 2022 Kose vallavalitsusele ehitisregistri
kaudu Krei külas Uus-Liivamäe katastriüksusele (registriosa nr
21136550, katastritunnus 33801:001:1099, pindala 5667 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa) projekteerimistingimuste
taotluse nr 2211002/07453. Katastriüksusel kehtivad detailplaneeringud puuduvad. Katastriüksus on hoonestamata. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus tiheasustatud alal väikeelamu
maa-ala juhtotstarbega maa-alal, kus on ehitusloakohustusliku
hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Taotleja
soov on püstitada katastriüksusele üksikelamu ja abihoone ilma
detailplaneeringut koostamata. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on
projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või
olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus ning lg 2 punkti 1 kohaselt annab pädev asutus projekteerimistingimused hoone või olulise
rajatise püstitamiseks või rajamiseks. Planeerimisseaduse § 125 lõike
5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata
püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva
hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna

Tunneme kaasa
Karin Rasperile

ABIKAASA
surma puhul.
Sõbrad Pedagoogilise Kooli
ajast

Avaldame sügavat kaastunnet
Aili Villakule armsa ema

TAIMI VILLAKU
surma puhul.
Kolleegid Harju Tarbijate
Ühistust

Südamlik kaastunne
armsale Heleene-Lisetele
perega kalli

VANAISA
kaotuse puhul.
Kaaslased Oru Lasteaed
“Mesimumm” Summide rühmast

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu…

Meie südamlik kaastunne
Ilona Siimumäele perega armsa

ISA

väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna
hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised
kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste
andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või
laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude
tingimustega. Arvestades eelpooltoodud, on võimalik katastriüksusele vaid ühe ehitusloakohustusliku hoone püstitamine. Planeerimisseaduse § 125 lõike 6 kohaselt määrab kohaliku omavalitsuse üksus
käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku
§ 26 lõikes 4 nimetatud tingimused. Projekteerimistingimuste
eelnõu avalik väljapanek toimub 4.– 17.07 2022 Kose valla veebilehel.
Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib
projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu
kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil
vald@kosevald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või
vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik
arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma
avalikul istungil arutamiseta. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter,
enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.
Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Pikk tn 17a, Kose
alevik)
Kose vallavalitsus (registrikood 75011547) esitas 20.06 2022 ehitisregistri kaudu Kose alevikus Pikk tn 17a katastriüksusele (registriosa nr
14078902, katastritunnus 33702:003:0237, pindala 232 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaa) projekteerimistingimuste taotluse nr
2211002/07808. Kose Vallavalitsuse soov on püstitada katastriüksusele
uus kauplus-bussiootepaviljon ilma detailplaneeringut koostamata.
Kavandatav kauplus-bussiootepaviljon projekteeritakse koos kaubandushoonega, mis asub Pikk tn 17 katastriüksusel (33702:003:0560)
ehk tegemist on ühe kompaktse hoonega, mis ulatub kahele
katastriüksusele, kuid millele projekteeritakse eraldiseisvad sissepääsud. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused
vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga
rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu
koostamise kohustus ning lg 2 punkti 1 kohaselt annab pädev asutus
projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise püstitamiseks või
rajamiseks. Katastriüksusel kehtiv detailplaneering puudub. Katastriüksus on hoonestatud. Ehitisregistri kohaselt asub katastriüksusel
kauplus-bussiootepaviljon (ehitisregistri kood 116036122). Kose valla
üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus tiheasustatud alal kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa-ala juhtotstarbega maa-alal,
kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu
koostamise kohustus. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib
kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise
kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse
vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised,
kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud
keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2)
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja
ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise
aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine
ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Planeerimisseaduse § 125 lõike 6 kohaselt määrab kohaliku
omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul
ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud tingimused. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 4.–17.07 2022 Kose valla
veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle
õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus
esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@kosevald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul
ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste
andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Küsimused ja täiendav
info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.
Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kivivõhma vkt 33,
Krei küla)
Osaühing Solpro (registrikood 11961323) esitas 01.06 2022 Kose vallavalitsusele ehitisregistri kaudu Krei külas Kivivõhma vkt 33 katastriüksusele (registriosa nr 9362902, katastritunnus 33701:003:0064,
pindala 928 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa)

Südamlik kaastunne
Eve Saadile
kalli poja

ARGO
kaotuse puhul.
Tiiu, Tiina, Tiiu

Elu on laul,on lihtne ta viis,
heliseb korra ja vaikib siis.

Südamlik kaastunne omastele

JÜRI SAARNA

PALJU ÕNNE
95
LINDA ORAS
90
HILLI-KARITA KASUK
ALEKSANDR TSVETKOV
SILVI MÄGI
VAIKE-ROSINE LEMBERG
85
VALVE VELLEMÄE
ENDA KAUN
MIHHAIL AMUR
80
ANNE KÄÄR

SÜNDISID

JÄÄDAVALT
LAHKUSID

75
KRISTA-EVI TOODING
ÜLLA KORNAV
KOIDULA KOOV
KAIE JAANUS
KALJU VOIT
HINNO NOKKUR
MAIT PAJUSALU
70
VAIKE LANNO
ENE TEESALU
ELLEN PÄRM
JAAN UNT
LAINE KORONEN

LUKAS OLIVER ISKÜL
ENRIKO OLL
THERON VALPER
LAURA VILJASTE
HANNA TUPITS
EDELWEISS LUO
MONÉ OSILA
RAHEL RAJASAAR

JÜRI SAARNA
ARGO SAADI
TAIMI VILLAK
VAIKE LAMBUT
VAIKE REITAV
INGRID RAIDE

projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/07064. Taotleja soov on
olemasoleva aiamaja (ehitisregistri kood 121279780) lammutada ja
püstitada selle asemel üksikelamu. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt
on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või
olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub
detailplaneeringu koostamise kohustus ning lg 2 punkti 1 kohaselt
annab pädev asutus projekteerimistingimused hoone või olulise
rajatise püstitamiseks või rajamiseks. Katastriüksusel kehtivad detailplaneeringud puuduvad. Katastriüksus on hoonestatud. Ehitisregistri
kohaselt asub katastriüksusel aiamaja (ehitisregistri kood 121279780).
Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub katastriüksus tiheasustatud
alal väikeelamu maa-ala juhtotstarbega maa-alal, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse
üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe
hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja
otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas
piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala
üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine
või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude
tingimustega. Planeerimisseaduse § 125 lõike 6 kohaselt määrab
kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud
juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud tingimused. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 4.07–17.07 2022 Kose
valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul,
kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus
esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@kosevald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid
võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine
ilma avalikul istungil arutamiseta. Küsimused ja täiendav info: Enelin
Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.

Mälestame pikaajalist
majanaabrit

Avaldame kaastunnet
Valentina Roometile

INGRID RAIDET

kalli

Mäletame head majanaabrit

VENNA

JÜRI SAARNAT

surma puhul.

Korteriühitu Karupoeg

Avaldame kaastunnet
lähedastele.
KÜ ÜKSPÕLD majaelanikud.

Lahkus igavikuteele meie armas
majanaaber

Paunküla Heaolukeskuse
kollektiiv

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...

TIIU SCHULTS

TIIU SCHULTS

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Avaldame kaastunnet
omastele

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

Aiamaa naabrid
Silvia, Eini, Maie, Arvo

Mälestab Kose Päevakeskuse
pere

Kose-Uuemõisa Välja tänav 3
elanikud

Eakate Seltsing Sügisrõõm

Kevadtuulega läksid sa teele,
hea mälestus jäi sinust meile...

TIIU SCHULTS
Südamlik kaastunne poegade
peredele
Endised töökaaslased
Kosejõe kooli päevilt
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UUS! 3D SILDADE
REGULEERIMINE

Pargi 9, Kose alevikus

● Autode hooldus ja remont,
diagnostika.
E-R 8-17.00 Vahtra 19, Kose
Tel: 6756333, 5188220

● Rehvitööd.
● Autode, busside, veoautode kere- ja värvitööd.

E–R 9–18

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
võtab tööle

JÄÄTMEVEO AUTOJUHT-LAADIJA
Nõuded kandidaadile:
• C kategooria juhiluba ja autojuhi kutsetunnistus.
• Kasuks tulevad teadmised mehhaanikast.
• Kui Sul on hea füüsiline vorm, karsked eluviisid, eesti
keele oskus vähemalt mõistmis/suhtlustasandil.
• Valmidus koostööks/meeskonnatööks ja soov anda
omapoolne panus keskkonda
Tööülesannete kirjeldus:
• Jäätmeveoki juhtimine ja klientide teenindamine.
• Jäätmemahutite tühjendamine ning jäätmete transportimine vastuvõtukohta vastavalt sõidulehele.
• Jäätmete tühjendamise territooriumi avamisvahendite
haldamine ja kasutamine.

JÄÄTMEKONTEINERID
10m3, 15m3, 20m3, 40m3

Omalt poolt pakume:
• Vahetustega tööd.
• Konkurentsivõimelist töötasu kindlal kuupäeval ja erinevaid hüvitisi (näiteks 2x aastas tervisetoetus).
• Pikaajalist ja kindlat töösuhet arenevas ettevõttes.
• Meeldivat toetavat kollektiivi.
• Häid kaasaegseid töötingimusi.
Saada julgelt oma CV aadressil personal@tjt.ee
Ootame Sind! Liitu meiega!

VEOMEISTER.EE
559 691 35
KODULE • ÜHISTULE • ETTEVÕTTELE

MULLA
MÜÜK

Helista 53 425 009 -toome kohale!
www.veikopp.ee

TEEME KA HALJASTUSTÖID

Teeme Teie lähedaste
kalmud
kauniks ja väärikaks!
Kalmukujundus
Kalmude hooldus
Metallristide taastamine
Vinca Minor OÜ
Tel. 53 425 765 (Helena);
56 566 019 (Pilvi)
email: vincaminor@kalmukujundus.ee
www.kalmukujundus.ee
FB:/kalmukujundus (Vinca Minor)

11

TALLINNA KREMATOORIUM
PAKUME KÕIKI MATUSETEENUSEID
HASTAMISMATUSED
MATUSE VORMISTAMISE VÕIMALUS INTERNETIS
KORRALDAME MATUSEID ÜLE EESTI
ÖÖPÄEVARINGNE TRANSPORT
KAKS KABELIT
www.krematoorium.ee
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

35

L 9–16

 kuivsegud,pahtlid, liivad
 kipsplaadid,vineer, OSB
 metallkarkass
 nurgikud, kinnitusvahendid
 EPS, soojustusvillad
 prussid, lauad, liistud
 värvid, lakid, aerosoolid,
silikoonid
 kaablid, elektritarvikud
el tööriistad, kodumasinad
 boilerid, san.tehnika,
toruliitmikud
 kasvuturvas, mullad, väetised
 kasvuhooneplaadid, kile
 Airok gaasid jne!

Tel 6756 440
kosekauplus@gmail.com
www.kosekauplus.ee
FB Kose Ehituspood
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK

▶

Katuste süvapesu, remonttööd ja värvimine, fassaadide
pesu ja värvimine, akende pesu,
veerennide puhastus, tänavakivide pesu. Töökogemus 11 aastat. Tel 5638 8994,
kpe.kpe@mail.ee

▶

Müüa kinnistu, kaks maja
(aastaringseks elamiseks), talutehnika, kõrvalhooned, segamets 4,3 ha, kataster
90202:002:0013,
Lääne-Virumaal, Simunamäe
külas. Tel 5665 1265

▶ Korstnapühkija, tel 5333 0556,
www.korstnahooldus.ee

▶

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Info tel 509
9598, www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com

▶

▶ Langetame, hooldame puid
ja freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte
tel 5626 3857,
www.puumehed.com

Alumiiniumist teisaldatavate ka-

tuseredelite valmistamine ja müük.
Redelid ja töötasapinnad laos ole-

▶

Liuguksed, garderoobid, köögid, hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075,
liuguksed@kallion.net

mas. Transpordi tellijale paigaldus
tasuta! Tel 503 8628

▶

Ehitusoutlet Harjumaal Kose ale-

vikus pakub soodsalt immutatud

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus

Info ja tellimine

51 36 999
info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

▶ Ohtlike puude aastaringsed
raie-, hooldus- ja saetööd. Viljapuude ja hekkide lõikus. Väiketraktori teenused: metsamaterjali kokkuvedu, tööd frontaallaaduriga jms. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal), soojustust (vill
ja Kingspan PIR'i), aiakaupu (varjualused, aiamööbel jpm). Pakume
ka transporti. Tel 5656 0096,
www.ehitusoutlet.ee

▶

▶ Vanaraua tasuta äravedu:
plekk, aiavõrk, torud, pesumasinad, pliidid, mahutid, tööriistad
jne. Ise laadime, lõikame.
Tel 5550 5017

Kütteladu24 – parim valik ja hin-

nad pakitud küttematerjalil.
Tel 520 2190

Info@vihmaveerennid.ee

▶

Tel: 52 7 1059

Müüa konservikarbid, kaaned,

kaanetajad, roostevabad autoklaa-

▶ Vanaraua äravedu, vana
mööbli ja kodumasinate äravedu. Autode ost. Veoteenus/
kolimine. Tel 554 7345

vid. Tel 506 8501

▶

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

Müüa saetud ja lõhutud kütte-

puud pikkusega 30–60 cm. Pakkuda ka võrkkotis kuivi küttepuude
tootmisjääke. Kojuvedu. Võtame

▶

tellimusi vastu iga päev.

rasside-saunade-fassaadide-vahe-

Tel 522 7345,

seinte ehitus. Parketi, uste, akende,

marek406@gmail.com

liistude paigaldus ja muud sise-

Ehitus- ning remonditööd. Ter-

viimistlustööd. Tel 5360 5083

OÜ

LANDEKER OÜ
tel 511 0415
517 9866
info@landeker.ee
www.landeker.ee

OSTAME
PÕLLU- JA METSAMAAD

OST
▶

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt seisvaid. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan
ja arvelt maha võtan ise.
Tel 5618 8671,
www.seisevauto.ee

Hind kuni 15000 eurot/ha,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga.

Ettemaksuvõimalus, kiire tehing.

▶ Igas seisus autode kokkuost
ja ARKist kustutamine. Pakkuda
võib nii sõitvaid, kalleid, kui ka
romusid. Tel 5823 8310,
ostameautod.ee

Tark pühib suvel.
Teie korstnapühkija!
info@akorsten.ee
tel 5648 3971

▶

Ostan kõiki Toyota marki sõidu-

Tel 50 19 257
e-post eesti@metsagroup.com
wwww.metsaforest.com/ee

•
•
•
•
•

Pakitud kandiline kasebrikett
Pakitud turbabrikett al 150 €
Premium pellet 6 ja 8 mm
Pakitud kivisüsi
Kuivad kütteklotsid
Vedu.
Tel 506 8501

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja vii-

mistlustööd. Kortermajade renoveerimine. MTR EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi hoonete ja
majade ehitusel. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com

▶

Katuste ja fassaadide pesemine

ja värvimine. Tel 501 0834

▶

Kivikorstnate ehitamine ja re-

mont. Tel 518 8889. Korstnapühkimine. Tel 522 1082

▶

Korstnapitsi ehitus ja remont.

▶

Litsentseeritud korstnapühkija.

keid. Tel 5896 1576

Tel 5361 5567,
www.kuldnekorsten.ee

Ostan vanaaegseid jalgrattaid,

sääreväristajaid, nende raame ja

▶

muid osi. Ostan vene autode/moo-

Tel 5663 2968

torrataste osi. Tel 510 2349

▶

OÜ Estest PR ostab metsa- ja

Ohtlike puude langetamine.
OÜ CKE Inkasso ostab ja menet-

leb võlanõudeid. Tel 5667 8555,

põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,

vaata www.ckeinkasso.ee

info@est-land.ee

▶

Ostame Teie vana kasutatud aia-

tehnika, nt muruniiduk, murutrak-

ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid

▶

▶

▶

Otse tootjalt!

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727,

24 h. Vt ka ennustus.ee

Tel 5557 9399

▶

Metsä Forest Eesti AS

▶

Pakun muruniitmise ja trimmer-

damise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses.

tor jms. Pakkuda võib nii korras teh-

Helista ja küsi lisa tel 5399 3595

nikat, kui ka katkiseid. Aiatehnika

▶

hooldus ja remont. Võta ühendust

runult eramajadele. Telli Siim korst-

tel 504 9838, OÜ Võtikmetsa,

na tagant metsast. Tel 5665 4265

www.votikmetsa.ee

või korstnapuhkijasiim@gmail.com

TEENUS
▶ Ohtlike puude langetamine,
hekkide ja viljapuude lõikus,
kändude juurimine. Tel 521 0334
▶

Soovite müüa oma kinnisvara Tallinnas või Harjumaal, helistage tel 5665 1265 ja lepime kokku tingimused!

Korstnapühkimine spetsialisee-

