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Ko s e  v a l l a  A a s t a 
Emaks valiti Kose 
huvikooli muusika-
loo õpetaja, kolme 

lapse ema Sandra Nikitin. 
Vastne auväärse tiitli omanik 
tunnistab, et meeldiv üllatus 
oli see tiitel küll – arvab ju 
iga ema, et just tema on kui 
mitte just maailma parim 
ema, siis vähemalt aasta ema 
kindlasti. Aga oli ütlemata 
tore teada saada, et teisedki nii  
arvasid.

„Ma teadsin, et meie küla-
selts, Kolu külaselts mind 
nominendiks esitas. Aga ei 
uskunud hästi, et see auväärne 
tiitel ka tuleb,“ tunnistab 
Sandra ausalt ja on seda 
uhkem oma laste ja kaaslaste 
üle külaseltsist, kes arvasid 
ta aasta ema tiitli vääriliseks.

Nikitinite pere
Sandra ja Timo Nikitini peres 
kasvab kolm last. „Poeg Uku 
Erik on10-aastane, tütar 
Murel kaheksane ja pesa-
muna Ats Georg sai kolm,“ 
tutvustab pereema oma lapsi. 
Ja jätkab ühe hingetõmbega: 
„Suuremad käivad mõlemad 
Kose Huvikoolis, Murel õpib 
viiulit, poeg Uku kitarri.“ 

Aga nagu emal, on ka lastel 
palju hobisid ja tegemisi – 
Uku käib veel klubi FC Kose 
jalgpallitreeningutel, Murel 
laulab kooli kooris. Pesamuna 
on aga alles lasteaias. Eks 

temagi hakka varsti muusikat 
tegema, on ema kindel.

Musikaalsus on selles 
peres pärandina liikunud 
põlvest põlve. Sandra ise lõi 
juba noorena koos isaga kaasa 
ansamblis Rivaal.

„ O l e n  l õ p e t a n u d  k a 
Viljandi Kultuurikolledži 
kultuurikorralduse eriala, 
töötanud Ugalas ja teatris 
NUKU, olnud kultuuritööl 
Rae kultuurikeskuses ja Jüri 
gümnaasiumis. Kuni sattusin 
taas kodukanti, ikka kultuu-
ritööle,“ kõneleb Sandra oma 
ametist huvikoolis. Õpetajana 
on tal lapsi loomulikult roh-
kem kui kolm, keda õpetada, 
kelle saavutustele aga kon-
kurssidel ja esinemistel ka 
kaasa elada.

Sandra abikaasa Timo töö-
tab samuti haridusvaldkon- 
nas, töö- ja tehnoloogiaõpeta- 
jana. 

Statistikaamet kinnitab, et 
eesti emal on tavaliselt üks või 
kaks last – 57% emadel on üks 
laps ja kolmandikul emadest 
kaks last. Iga üheteistkümnes 
ema on nii tubli, et kasvatab 
k o l m e  v õ i  e n a m a t  a l l a 
18-aastast last. Miks see nii 
on, miks ei kasva enamikus 
Eesti peredes vähemalt kolme 
last, sellele küsimusele statis-
tikaamet ei vasta.

„Ega minagi tea, miks pole 
enamikus peredes kolme last,“ 
naerab Sandra. „Ma aga tean, 
miks meie peres on lapsi kolm. 
Sest peres, kus mina kasvasin, 

oli ka lapsi kolm. Ja see on nii 
loomulik.“ Nii et laste arv, 
nagu ka musikaalsus, võib 
olla pärilik.

Aasta ema on järsku tõsine: 
„Kõik lapsed peavad saama ju 
koolitatud, käima huviringides, 
mis igaüks algab ise ajal. Nii et 
eks see paljulapseline pere ole 
ka üks paras logistikaettevõte. 
Eriti maal, kus ühistransport 
ei liigu iga veerand tunni 

tagant.“ Ja ema tunnistab: 
kui ei oleks tugivõrgustikku 
vanaisadest-vanaemadest, siis 
oleks logistikaprobleemide 
lahendamine väga raske. Kui 
mitte päris võimatu.

Ühised ettevõtmised
Kümme aastat tagasi ostsid 
Sandra ja Timo vana talumaja 
Kolu külla. „Olen siitkandist 
pärit, terve elu siin elanud,“ 
põhjendab pereema valikut. 
Selle kümne aastaga on perel 
kulunud palju ühist aega talu 
kordategemisele. 

 „Meil on ka oma puit-
mööbliettevõte, nii et tege-
leme mingil määral ka ette-
võtlusega,“ räägib Sandra.

Ka juhendab naine Kuiva-
jõe meeskoori, kus ka abikaasa 
laulmas käib. Nii et seegi on 
ühiselt veedetud aeg. „Olen 
lapsest saadik tegelenud ka 
rahvatantsuga, aga praegu 
sellest loobunud, kõike lihtsalt 
ei jõua,“ põhjendab naine. Sest 
peale meeskoori on Kolu külas 

ka 
bänd ja 
akordio-
nistide ansambel, 
k u s  a a s t a  e m a  ko l m e 
lapse kõrvalt kaasa lööb. 
„See bänd on meil selline 
vahelduva koosseisuga, 
kaasame ka lapsi, õpetame 
maast madalast lavalolekut,“ 
räägib pereema ühistest tege- 
mistest. Veel aitab Sandra 
Nikitin Eesti Rahvamajade 
Ühingut rahvusvahelise 
kommunikatsiooniga. 

Kui veel arvestada küla-
seltsis küla üldiste problee-
mide lahendamisele kuluvat 
aega, siis ütleks vist igaüks 
nagu Sandra: „Pean nüüd 
mõtlema, mis see vaba aeg 
õieti tähendabki.“

Maal tekib seltsielu ikka 
nii, et kui tahad midagi teha, 
siis pead ise tegema. Linnas 
oled rohkem tarbija. Saame ka 
maal tarbida, aga isetegemise 
rõõm on ikka kõige suurem 
rõõm, arvab Sandra Nikitin. 
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TULEMAS

Ühised üritused kooli- 
ja lasteaialastevahel 

tagavad sujuvaüle-
mineku lasteaiast 

kooli.  
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KOSE PÄEVAKESKUS 
4.05 kell 10–12 sotsiaalvald-
konna arengukava arutelu. 
4.05 kell 13 kohvik.  
11.05 jalgade diagnostika.  
Kell 10–10.45 liikumisabiva-
hendite tutvustamine, indivi-
duaalne diagnostika. 
11.05 kell 12 kohvik. 
15.05 maakonna seeniortant-
supidu Sakus. 
17.05 inkotuba kell 12.30 
Kosel ja 10.30 Ardus. 
18.05 kell 12 kohvik. 
23.05 Eesti Draamateatris 
etendus  „Arst“. Buss kell 17.30. 
25.05 kell 12 sünnipäeva-
kohvik.

KOSE RAAMATUKOGU
RAAMATUNÄITUSED: „Pine-
vad põnevikud“, „Kas need 
reisikirjad on loetud?“.
RAAMATUNÄITUS LASTELE: 
„Kevade kleit on kahar ja 
pehme“.
RAAMATUNÄITUS NOOR-
TELE: „Lugusid loomadest“.
Klaaskapinäitus: Kose güm-
naasiumi 4. klassi õpilaste 
käsitööd.
FOTONÄITUS: „100 aastat har-
rastusteatrit, II vaatus“.
H. C. Anderseni näitus, mille 
on koostanud Odense linna-
muuseum ja Anderseni maja.
7. mail kell 10–14 õueraama-
tukogu-kohvik, külaliseks 
Tarmo Tuule.

KOSE KULTUURIKESKUS
2.05–1.06 Kose ühenduse 
Murdmatud kunstnikud näi-
tus „Sinine“.
5.05 kell 18 koguperefilm 
„Tagurpidi torn“, kell 20 ajaloo-
line film „Downton Abbey 2“. 
12.05 kell 10 silmade kontroll 
ja prillide müük. 
13.05 kell 19 Ägedate naiste 
klubi vestlusõhtu. 
14.05 kell 11 ja 12 varjendi- 
matkad.
30.06 kell 19 „Kose vald 30“ 
kontsert Kose gümnaasiumi 
õuealal. 

KOSE-UUEMÕISA KÜLAKESKUS 
Jelena Tammisto digikunsti-
näitus „Eestis on võlu“. 
1.05 kell 10 Kose-Uuemõisa 
aleviku talgud „Teeme ära!”. 
13.05 kell 19 vareenikute val-
mistamise töötuba. 
18.05 kell 18.30 Kose-Uue-
mõisa mõisapäev. 
19.05 kell 18.30 Kose-Uue-
mõisa käsitööklubi 
kohtumine. Rohekastide 
valmistamise töötuba tegusa-
tele naistele. 

Sandra Nikitin – ema nagu orkester 
„Mida see vaba aeg peaks tähendama?“ 
kostab Sandra Nikitin küsimise peale, 
kui palju talle suure pere ja mitmete 
toimetamiste ja huvide kõrval ka vaba 
aega jääb. Aga – kes palju teeb, see palju 
jõuab.

Kommentaar
Riive Tamm, 
Kolu küla elanik

Mind ei üllata sugugi, et 
Sandra sai Kose valla Aasta 
Ema tiitli. Sest kõigi nende 
tegevuste juures, mis Sandra 
siin vallas  ja külas teeb – 
juhatab meeskoori, lööb 
kaasa ansamblis, on külaseltsi 
aktiivne liige – kasvatab ta 
ka veel kolme last.  Ja kõik 
lapsed on ka nii toredad, vii-
sakad  ja püüdlikud. Üldse on 
see väga tore perekond, palju 
tehakse ühiselt.  Arvan, et 
Sandra on kõigile eeskujuks, 
mitte ainult oma lastele.

Kose valla Aasta Ema Sandra Nikitin koos laste, Uku Eriku (vasakul),  
Mureli ja Ats Georgiga.

FOTO: ERAKOGU

Kui Kose kutsub külla, siis tuleb tulla!
Selle aasta 7. mail 
on üle kahe aasta 
võimalik nautida 
traditsioonilist 
kevadlaata „Kose 
kutsub külla“.

Kuna eelmisel korral 
tulime laadale kokku 
2019. aasta kevadel, 
on meie kui korral-

dajate rõõm koroonaviiruse 
taandumise ja elu avanemise 

üle suur. Kauplejate huvi 
kevadlaada vastu on olnud 
suur: praegu on turule tulemas 
ligi 120 kauplejat, esindatud 
on toidu-, käsitöö-, tööstus- ja 
kevadkaubad ning ka vanavara. 
Ka esinejad on igati tasemel: 
peaesinejana astub üles enam 
kui nelikümmend aastat eesti 
rahvale kvaliteetmuusikat 
pakkunud Justament. 

Puhkpillimuusikat teeb 
Kose pasunakoor, lisaks esine-
vad Ravila laulustuudio, Kose 

noortekeskuse karmoškaring, 
Kose lasteaed Päevalill, Kose 
huvikooli muusikaosakonna 

viiuliansambel, Kose-Uue-
mõisa balletiring ja idamaine 
tantsutrupp Lu-Lu.

Kell 10 saavad huvilised 
jälgida tänavakorvpalli võist-
lust, traditsiooniliselt on oma 
valdkonda ja tegevust tutvus-
tamas ka jõuametid.

Kel mure transpordiga, 
saab kasutada laada jaoks 
spetsiaalselt sõitma pandud 
bussiliine – nende graafiku 
leiad nii sellest Kose Teatajast 
kui ka valla kodulehelt.  Seega 

– ole sa lähedalt või kaugelt, 
Kose vald ootab sind külla. 
Lõbustusi ja elamusi jagub 
terveks päevaks.

Ürituse ajalugu ulatub 
aastasse 1996, mil Kose Lions 
Klubi pani alguse Kosel kevad-
laadale. 2013. aastast tunneme 
valla esindussündmuseks 
saanud laata nime all „Kose 
kutsub külla“. 

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

Küljendus: Piret Tuur 

Kuulutused ja reklaam: 
myyk@harjuelu.ee

Trükk AS Printall

Reklaami sisu ja lugeja-
kirjades toodud seisu-
kohtade eest toimetus ei 
vastuta.

TASUB TEADA:
Sellel aastal osaleb peol 
kokku 864 lauljat, tantsijat ja 
pillimeest.

2022. aastal toimub Kose laulu- 
ja tantsupidu „Juured mullas“ 
28. mail Aasumäel

Kose vallast neli täiskasva-
nute laulukollektiivi 60 lauljaga: 
Kose kammerkoor (juhendaja 
Heli Sepp), naiskoorid Meelika 
(dirigent Teele Utt) ja Krõõt 
(dirigent Tiina Steinberg), 
Kuivajõe meeskoor (dirigent 
Sandra Nikitin). 

Seitse laste laulukollektiivi 
kokku 190 lauljaga: Oru põhi-
kooli mudilaskoor ja poistekoor 
(dirigent Marika Rohtsaar), 
Kose-Uuemõisa mudilaskoor 
(dirigent Kaili Pern), Kose 
gümnaasiumi mudilaskoor 
(dirigendid Airi Aalberg ja 
Anneli Veinberg), poistekoor 
(dirigendid Heli Sepp, Airi 
Aalberg ja Anneli Veinberg), 
lastekoor (dirigendid Heli Sepp 
ja Anneli Veinberg), noortekoor 
(dirigendid Heli Sepp ja Airi 
Aalberg). 

Peole tulevad ka üheksa 
täiskasvanute tantsurühma 
kokku 113 tantsijaga: Oru sega-
rahvatantsurühm, naisrühm, 
Kuivajõe naisrühm (kõikide 
eelmainitud kollektiivide 
juhendaja Maarika Tuttelberg), 
segarahvatantsurühm Kapak ja 
naisrühm Kirilind (eelmainitud 
kollektiivide juhendaja Kadri 
Tiis), Kose vanaemade tant-
surühm Madli (juhendaja Malle 
Lambasaar), Kose-Uuemõisa 
memmede rühm Murueided 
(juhendaja Maarika Tuttel-
berg), Ardu memmede rühm 
Kuldne sügis (juhendaja Laine 
Koronen) ning laulu- ja tantsu-
ansambel Üllatus (juhendaja 
Maarika Leppik). 

Kolm laste tantsukollektiivi 
kokku 34 tantsijaga: Kose 
gümnaasiumi 1.–3. klassi tant-
surühm, Kose gümnaasiumi 
4.–6. klassi tantsurühm, Kose 
gümnaasiumi noorterühm 
(kõigi eelmainitud kollektiivide 
juhendaja Ave Altmets), Kose 
pasunakoor kokku 12 män-
gijaga (dirigent Kaili Pern); 
Kose huvikooli akordionistide 
ansambel (juhendaja Karin 
Sarapuu), kokku 9 mängijaga.

Hea tava on, et kutsutakse 
osalema ka Kose valla kollektii-
vide sõpruskollektiive. 

Laulu- ja tantsupeo stse-
naariumi on kirjutanud Maie 
Matvei, rollides astuvad üles 
Andres Õis ja Robin Metsis. 

Lauljate ja tantsijate kolonn 
liigub läbi Kose aleviku, 
vallamaja juurest lauluväljakule 
ja kontsert algab kui laulukol-
lektiivid on laulukaare alla üles 
rivistunud.

Allikas: Kose vallavalitsus, 
Margit Eerik

KOSE VALLAVOLIKOGU  
ISTUNGILT

Kose Vallavolikogu kümnes istung toimus 20.04.2022 
Kose vallamajas. Istungit juhatas vallavolikogu esimees 
Merle Pussak.

Istungist võtsid osa Kose vallavolikogu liikmed: Martin Innos, 
Martin Medar, Margit Mikk, Timo Nikitin, Tarvi Nikker, Moonika 
Kuuseoja, Siim Pohlak, Siiri Tammeleht, Annely Tisler, Lembit Nael 
ja Andres Õis.

Puudusid: Aivar Pohlak, Mirko Kiison, Ott Valdma, Katrin Taniste, 
Janno Jõffert, Alvar Kasera ja Kalle Sleng.

Kose vallavolikogu otsused nr 83–87 on seotud projektiga 
„Välja tn. 5 kinnistu liitumine elektrivõrguga, Kose-Uuemõisa 
alevik, Kose vald, Harju maakond“. Elektriliini trass on valitud 
lähtudes optimaalseimatest tehnilistest ja majanduslikest tingi-
mustest.

Kose vallavolikogu otsusega nr 83 koormati tähtajatult Kose 
vallale kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Aia tänav L2 kinnistu 
kasutusõiguse alaga ligikaudu 31 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose vallavolikogu otsusega nr 84 koormati tähtajatult 
omanikule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Aia tänav L3 kinnistu 
kasutusõiguse alaga ligikaudu 258 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose vallavolikogu otsusega nr 85 koormati tähtajatult omani-
kule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Jõe tn. 9a kinnistu kasutusõi-
guse alaga ligikaudu 24 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose vallavolikogu otsusega nr 86 koormati tähtajatult omani-
kule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Jõe tänav kinnistu kasutusõi-
guse alaga ligikaudu 46 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose vallavolikogu otsusega nr 87 koormati tähtajatult 
omanikule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Välja tänav kinnistu 
kasutusõiguse alaga ligikaudu 35 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose vallavolikogu otsusega nr 88 lubati Kose vallavalitsusel 
võtta varaline kohustus Kose päevakeskuse rekonstrueerimiseks 
lepingu tähtajaga kuni 12 kuud ning vastava lepingu kohta summas 
kuni 300 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Kose vallavolikogu määrusega nr 8 muudeti Kose vallavolikogu 
21.09.2017 määrust nr 155 „Reklaami paigaldamine ja reklaami-
maksu kehtestamine Kose vallas“.

Kose vallavolikogu määrusega nr 9 kinnitati „Kose valla teede 
ja tänavate teehoiukava aastateks 2022–2025“.

Kose vallavolikogu määrusega nr 10 kinnitati „Kose valla 
haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus“.

Kose vallavolikogu otsusega nr 89 otsustati anda Kose valla 
Aasta Ema tiitel Sandra Nikitinile.

Täpsem ülevaade vallavolikogus toimunud aruteludest ja hääle-
tamisest koos vastuvõetud otsustega on kättesaadav valla veebile-
helt https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused.

Laadabusside väljumised  
7. mail

Taas süüdati Kose-Uuemõisas jüriöö märgutuled
Reedel, 22. aprilli õhtutundidel kogunes Kose-Uuemõisa kogu- 
kond ootusärevalt Kose-Uuemõisa mõisa ette, et ka sel aastal 
vastu võtta jüriöö märgutuli, tähistades sellega maarahva tähtsa- 
mat püha – jüripäeva ning näidata sellega, et vaba Eesti elab.

Selle töö tingis nii Kose 
aleviku elanike arvu 
kasv kui ka vajadus 
s u u n a t a  n a a b e r - 

asumites tekkiv reovesi puhas-
tamiseks Kosele. Ühes kohas 
reovee puhastamine on rahali-
selt odavam ja keskkonnasääst-
likum. Praegu puhastatakse 
Kose reoveepuhastis peale Kose 
aleviku vee ka Kose-Uuemõisas, 
Ravilas, Vardjas ja Palaveres 
tekkiv reovesi. Kose reovee-
puhasti laiendus läks maksma 
1,4 miljonit eurot, millest 1,12 
miljoni euroga toetas projekti 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvus-
fond läbi SA Keskkonnainves-
teeringute Keskus. Ülejäänu 
tasus Kose Vesi.

Kose veevarustus sai 
varugeneraatorid
Oleme panustanud ka tar-
bevee  varustuskindluse 
tõstmiseks. 2019. aastal oli 
Võru linnas tormi tõttu pikk 
elektrikatkestus, mis halvas 
ka linna veevarustuse. Tegime 
sellest omad järeldused ning 
võtsime vastu otsuse sarnase 
olukorra vältimiseks paigu-
tada vähemalt kõikidesse 
nende asulate veetöötlusjaa-
madesse, kus asuvad lasteaiad 
ja koolid, reservtoitegene-
raatorid. 2019. aastal läks 
generaator paika uude, samal 
aastal valminud Oru küla 
veetöötlusjaama.

Järgneval aastal paigal-
dasime generaatorid Kose, 

Kose-Uuemõisa ja Ravila vee-
töötlusjaamadesse. Kõigis neis 
asumites on nüüd veeteenus 
tagatud ka elektrikatkestuste 
ajal. Kokku kulus selleks raha 
40 000 eurot.

Oru küla veetorud 
vahetatakse välja
2022. aastal on meie prioritee-
diks viia lõpuni ühiskanalisat-
siooni rekonstrueerimine Oru 
külas. Orus on varasematel 
aastatel juba toimunud kolm 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
rekonstrueerimisprojekti. See 
oleks viimane. 

Välja vahetatakse üle 40 
aasta vanad kanalisatsioonito-
rud külakeskuse ja Heinamäe 
piirkondades ning ehitatakse 
uus reoveepuhasti. Torustikke 
ehitatakse kokku 2 km.

Reoveepuhastis võetakse 
kasutusele SBR-i (sequencing 
batch reactor ingl k) reovee 

puhastustehnoloogia. Raja-
takse uued betoonist mahutid, 
tehnohoone ning puhasti tööd 
hakkab juhtima kaasaegne 
automaatika. Reoveepuhasti 
töö elektrikatkestuse ajal 
tagab paigaldatav reservtoi-
tegeneraator.

Kokku lähevad projektee-
rimis- ja ehitustööd maksma 
0,99 miljon eurot, millest 0,25 
miljonit eurot tasub Kose vald, 
0,23 miljonit eurot OÜ Kose 
Vesi ja 0,51 miljonit eurot SA 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Ehitustöid teostab 
TREV-2 Grupp AS ning 
omanikujärelevalve teenust 
osutab Inseneribüroo Telora 
AS. Ehitused peavad valmis 
olema 2023. aasta veebrua- 
riks. 

MARGUS PROOS
Kose Vesi OÜ juhatuse liige

OÜ Kose Vesi veetöötlusjaamad said  
varugeneraatorid ja uuendati ka torustikku
2021. aasta kevadel lõppes Kose aleviku 
reoveepuhasti rekonstrueerimine, 
mille tulemusena suurenes selle 
puhastusvõimsus peaaegu poole võrra.

Sealt nad kella 18.30 
ajal mootorimürinal 
saabusidki – mitu-
kümmend mehist 

mootorratturit, kes jüriöö 
märgutulede avaürituselt Pai-
dest teel Tallinnasse läbisid ka 
sel aastal Kose-Uuemõisa, et 
tähendusrikas jüriöötuli meie 
kodupaiga mõisa ees aleviku-

vanemale Reinar Tõrukesele 
üle anda. Kogukonda ühendav 
tuleleek anti omakorda tõr-
vikuga jooksusammul edasi 
aleviku koduväravatesse, näi-
dates sellega, et vaba Eesti elab! 
Tule vastuvõtutseremooniale 
lisasid meeleolu Kose-Uue-
mõisa pilliklubi muhedad vii-
sid, mootorattureid kostitati 

kiluvõileibadega. Tundus, et 
aeg tol õhtul oli peatunud.

Enne, kui märgutulede 
m e e s ko n d  võ t t i s  s u u n a 
koduväravatesse, toimus sel 
aastal ka jüriöö lastejooks, et 
koos lastega süüdata jüriöö 
märgutuled Kose-Uuemõisa 
lasteaed-kooli väravate ning 
ajalooliselt tähendusrikka Kõl-

Pidude toimumise inter-
vall on olnud aastate 
lõikes erinev, näiteks 
aastatel 2004–2012 

toimus põlvkondade peo nime 
all igal aastal, sellises regulaar-
suses ammendus ning peole 
hakati otsima uut formaati ja 
toimumissagedust. 

Aastatel 2013–2016 esine-
sid Kose valla laulu- ja tantsu-
kollektiivid suurürituse „Kose 
kutsub külla“ kontserdil, eraldi 
laulu- ja tantsupidu ei korral-
datud. Viimane Kose valla 
laulu- ja tantsupidu „Mustrid“ 
toimus Aasumäel 2017. aastal. 
Järgmine pidu laulu- ja tantsu-
peona pidi toimuma kolme aasta 
pärast ja otsustati, et edaspidi 
hakkavadki peod järjepidevalt 
toimuma iga kolme aasta tagant. 
2020. aastal toimuma pidanud 
pidu jäi koroonapiirangute 
tõttu ära.

Kose vallavalitsuse kultuu-
rinõunik Margit Eerik märgib, 
et laulu- ja tantsupeol esinevad 
kõik valla laulu- ja tantsukol-
lektiivid, on palju ühistantsi-
mist ja -laulmist.

Kose valla laulu- ja 
tantsupeo eelkäijad
Margit Eerik selgitab, et Kose 
kihelkonnas on alates 1921. 
aastast 100 aasta vältel peetud 
laulupäevi ja hiljem laulu- ning 
tantsupidusid. Piirkonnas on 
juba tsaariajast tegutsenud 
laulu- ja pasunakoorid, nõu-
kogude ajal ja taasiseseisvunud 
vabariigi ajal on koos käinud 
palju isetegevuslikke kollek-
tiive.

Järgnevalt kirjeldab Margit 
Eerik, kuidas Kose piirkondlik 
laulu- ja tantsupidude tra-
ditsioon on ajalooliselt välja 

Kose valla laulu- ja tantsupidu kui 
oluline kultuuripärandi kandja

Kose valla laulu- ja tantsupidusid on 
peetud vahelduva eduga alastes 1921. 
aastast, sündmust on nimetatud ka 
põlvkondade peoks, viimasel ajal aga 
valla laulu- ja tantsupeoks.

kujunenud.
Kose Õpetajate Ühing kor-

raldas aastatel 1921, 1925, 1928 
ja 1930 kihelkondlikud õpilaste 
laulupäevad. 1932 toimus Kose 
kihelkonna esimene laulupäev, 
millest võttis osa kaheksa lau-
lukoori ja kolm orkestrit. Sõja 
ajal töötas segakoor edasi Oma-
kaitse koori nime all Arnold 
Rässa juhendamisel. Kooris 
oli 40–45 lauljat ja töötas ka 
puhkpilliorkester R. Järviku 
juhtimisel. Esineti Kosel ja 
kaugemalgi. 

Pärast sõda asus Arnold 
Rässa jälle koorijuhi ametiko-
hale, juhatades sega- ja nais-
koori ning meeskvartetti kuni 
Kose rajoonikeskuse loomiseni 
1950. aastal.

Kose kirikus olid oma koo-
rid. Vaheaegadega noortekoor ja 
meeskoor ning alaliselt segakoor 
(kirikukoor). Esineti jumalatee-
nistustel, kirikukontsertidel, 
koraalipühadel ja praostkonna 
laulupäevadel. Solistina esi-
nes Elfriede Rässa. (Arnold 
Rässa. Kose asula. Mälestused. 
1928–1973)

Laulupäeva traditsioon 
jätkus nõukogude ajal esialgu 
Kose rajooni laulupäevana 
1951,1952, 1954. Laulupäevi 
peeti ka aastatel 1960–1970, 

kuid allikates puuduvad täp-
sed toimumise aastad. 1980. 
aastatel jätkati Kose keskkooli 
(KK) muusikaõpetajate eest-
vedamisel keskkooli tantsu- ja 
laulupidudega – 1982. aastal 
Kose KK 1. pidu, 1983 – 2. pidu, 
1984 – 3. pidu, 1985 – 4. pidu. 
Aastatel 1981, 1982, 1983, 1985 
toimusid Harju rajooni laulu- ja 
tantsupeod Kose lauluväljakul, 
kus osalesid kohalikud kollek-
tiivid (Harju Elu 12.06 1982, 
18.06 1983, 14.06.1984).

1. juunil 1986. aastal toimus 
Kose valla 1. mudilaste laulu- ja 
tantsupidu Kosel. Ettepaneku 
peo korraldamiseks tegi tol-
lane Oru lasteaia õpetaja Anne 
Kruuse. Esinesid Kose, Oru, 
Ravila, Kose-Uuemõisa Ardu, 
Habaja ja Vaida mudilased. 
Sellest kasvas välja Harjumaa 
laulu- ja tantsupidu, millest 
2001. aastal võttis osa üle 2000 
esineja. (Allikas Harjumaa 
3.07.2001 Oru lasteaia Mesi-
mumm kroonika). Kose valla 
mudilaste laulu-ja tantsupeod 
toimusid aastatel 1987, 1988, 
1989, 1990, 1992. 

Taasiseisvunud Eestis on 
toimunud peod järjepidevalt 
tähistamaks valla tähtpäevi või 
kandes mõnda teemat. 

Pidu vaimse kultuuri- 
pärandi nimistusse
Kose valla laulu- ja tantsupeo 
Eesti vaimse kultuuripärandi 
nimistusse kandmise protsessi 
viisid läbi kultuurinõunik 
Margit Eerik, Kose kihelkonna 

muuseumi töötaja Marju Verk 
ning muuseumi nõukogu liige 
Ly Renter. Ajendiks sai asja-
olu, et pika traditsiooniga ja 
olulisel sündmusel nimega 
„Kose valla laulu- ja tantsu-
pidu“ puudus olemasolevates 
arhiivides ja digitaalsetes kata-
loogides kronoloogiline süs-
teemne ülevaade ja kajastatus.  
Sarnaselt on plaanis vaimse 
kultuuripärandi nimistusse 
kanda ka väärika ajalooga 
kollektiiv – Kose pasunakoor, 
mis hiljuti tähistas 140. tege-
vusaasta täitumist. 

„Protsessi käigus sai laulu- 
ja tantsupeo kohta kogutud, 
süstematiseeritud ja digitali-
seeritud hulgaliselt kirjalikku ja 
pildilist materjali, läbi töötatud 
kirjalikke ürikuid, intervjueeri-
tud eakamaid pidudel osalejaid 
ning tuntumaid juhendajaid,“ 
räägib Margit Eerik. „Selle 
põhjal valmis laulu- ja tantsu-
peo kohta oluline ülevaade ja 
kronoloogia, mis saab olema 
süstematiseeritult digitaalsel 
kujul talletatud Kose kihel-
konna muuseumi arhiivis.“ 

Talletatud materjaliga saab 
edaspidi tutvuda Kose kihel-
konna muuseumi kodulehel 
www.kosemuuseum.ee.

Laulu ja tantsupidu 
kinnistab 
ühtekuuluvust
Kose valla laulu- ja tantsupidu 
hoiab piirkonna rahvakul-
tuuri põhiväärtusi ja annab 
põlvest-põlve edasi laulu- ja 

tantsuoskust. Eerik iseloo-
mustab neid rahvapidusid kui 
kollektiivset fenomeni, mille 
eesmärk on grupiidentiteedi väl-
jendamine. Esinejad kannavad 
piirkondlikke rahvariideid, Kose 
omavalitsuse ning kollektiivide 
lippe ja sümboolikat. 

Nii väljendab pidu Eeriku 
sõnul kogukondlikku ühtsus-
tunnet ja on ühist osalust või-
maldav rituaal, mis on seotud 
traditsiooniliste sümboolset 
tähendust omavate peo kompo-
nentidega (rongkäik läbi Kose, 
välja- ja sissemarsid esinemis-
platsile), üldtuntud laulude 
kõlamine. Tantsijad ja lauljad 
peavad harrastust oma elus 
oluliseks, see annab võimaluse 
väljuda igapäevaelu rutiinist, 
saada positiivseid emotsioone.

„Kose laulu- ja tantsu-
pidu on piirkonna laulu- ja 
tantsukunsti suurfestival, mis 
pakub kuulajatele-vaatajatele 
kõrge kvaliteediga esitusele 
kaasaelamise võimalust, kuid 
on ka osalistele enestele väl-
jendusrõõmu pakkuv elamus,“ 
iseloomustab Margit Eerik. „See 
on kogukondlik kokkutulek, 
lauljate ja tantsijate, koori- ja 
tantsujuhtide, nende perede, 
sugulaste ja sõprade võrgusti-
kuline ühendus, mida kannavad 
ühised väärtused, mälestused ja 
elamused.“

Ta märgib, et Kose vallas 
on oluline prioriteet tagada 
rahvakultuurialaste ringide 
ja sündmuste järjepidevus, 
mistõttu on valla jaoks oluline 
lähiaastate väljakutse tagada 
praegustele tublidele kollek-
tiivide juhendajatele järelkasv 
ning tekitada lastes ja noortes 
huvi ja soovi koorilaulu ja rah-
vatantsu vastu, et jätkuks ka 
täiskasvanute kollektiivides 
lauljaid ja tantsijaid. 

„See on süsteemne järjepidev 
tegevus, mis algab juba laste-
aiast ning koolist,“ ütleb Eerik. 
„Ainult sellisel moel tagame me 
ka edaspidi Kose valla kolonni 
pikkuse ja liigirikkuse laulu- ja 
tantsupeo rongkäikudes. Kes 
laulab ja tantsib, see on õnnelik 
inimene!“  

li-Tooma tamme mälestuskivi 
ees. Peab tunnistama, meie 
lapsed on väledad jooksjad!

Jüriöö märgutulede mees-
kond jõudis sel õhtul meie 
alevikus 20 sihtpunkti, jaga-
des kogukonnas tuleleeki ning 
hoolivust. Pole kahtlustki, et 
tule jagamisest on saanud meie 
piirkonnas oodatud traditsioon, 
kus vahetatakse lugusid jüriöö 
tähistamisest, annab põhjust 
naabritega kohtuda, et ühes-
koos lõkke ümber istuda ning 
üksteisega suhtlemisest ning 

koos olemisest rõõmu tunda.
Peale Tade küla jõudis meie 
meeskond sel aastal külas-
tada ka Krei külas Kooskora 
perekonda, kus pere südamlik 
vastuvõtt pühkis tulejagamise 
meeskonnalt hoobilt väsimuse 
ning tagasitulemine koduale-
vikku imekaunil kevadõhtul oli 
tõeliselt nauditav. Kose-Uue-
mõisa külakeskus tänab kõiki 
peresid, kes jüriöö märgutulede 
meeskonna lahkelt koduhoovis, 
aiamaalapil või mõnes muus 
armsaks saanud kohas vastu 

võtsid.  Täname Kose-Uue-
mõisa pilliklubi imearmsa 
muusikalise etteaste eest ning 
Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli 
toreda koostöö eest. Loomu-
likult täname ka väsimatut 
tulekandjat alevikuvanem Rei-
nar Tõrukest ja tema vapraid 
saatjaid (Katrin Kruusamäge, 
Andre Edingut, Maria Karja-
maad, Raina Kruusi ja pisikest 
Emily Lauri) ning kõiki teisi 
abilisi tule teekonnal. 

KAIRI REBANE

Kose valla laulu- ja tantsupeo 
rongkäik aastal 2017. 

6. aprillist 11. maini 
saab iga vähemalt 
16-aastane Kose 
valla kodanik valida 
nelja kaasava 
eelarve idee vahel.

Oma hääle saab 
digitaalselt anda 
nii  Kose valla 
kodulehel kui ka 

paberkandjal kõigis valla raa-
matukogudes, elektrooniliselt 
tehtud valikut saab hääletuse 
lõpuni uuesti e-hääletades ka 
muuta. Hääletamisel on vaja 
isiku tuvastamiseks kasutada 
ID-kaarti.

Valida saab Oru küla jõu-
linnaku rajamise, Kõue rahva-
maja terrassi ja katuse ehituse, 
Kose-Uuemõisa staadioni uute 
jalgpalliväravate ning Habaja 
aleviku jalgpalli- ja võrkpalli-
väljaku korrastamise vahel.

Kose vallavanema Demis 
Vossi selgitusel on kaasav 
eelarve olemuselt üks osalus-
demokraatia vorm, mis annab 
inimestele võimaluse nii otsus-
tusprotsessis osaleda kui ka 
kogukondlikke projekte ellu 
viia. Kosel on kaasava eelarve 
vorm püsinud muutumatuna 
selle algusest alates, seetõttu on 
vallavanema arvates mõistlik 
arutleda ka formaadi võimalike 
arengusuundade üle. 

„Sel aastal vaatame kogu-
kondadega senise korralduse 
üle ja otsustame, kas ja millisel 
moel peaksime seda formaati 
täiendama,“ märgib Voss.

Oru jõulinnaku taotluse 
esitas Elleriin Saar, kelle kin-
nitusel olevat idee tekkinud 
Oru küla teismeliste poiste 
soovist rippes kätekõverdusi 
teha – nimelt on Oru külas 
küll mitu palliplatsi, kuid ei 
ole teismelistele mõeldud 

treenimisatraktsiooni. Idee 
järgi saaks jõulinnakut kehalise 
kasvatuse tundide läbiviimi-
seks kevadel ja sügisel kasutada 
ka Oru põhikool – linnak asuks 
koolist u 600 meetri kaugusel. 
Linnaku rajamise ligikaudne 
kulu on u 10 000 eurot.

Kristo Soodla esitatud 
taotluse selgitusel vajab 
Kõue rahvamaja uut terrassi 
ja katusealust, sest olemasolev 
terrass on amortiseerunud ning 
ohtlikuks muutunud. Selleks, 
et uus terrass ilmastikule pare-
mini vastu peaks, soovib idee 
autor terrassile paigaldada ka 
polükarbonaadist katuse. Idee 
on hääletusel kolmandat korda, 
ehitustööde kulu on u 9000 
eurot.

Siiri Tammeleht esitas 
taotluse uute jalgpallivära-
vate soetamiseks Kose-Uue-
mõisa staadionile. Praegused 
väravad on amortiseerunud 

ja ohtlikud: peale rebenenud 
võrgu on purunenud ka raud-
postid. Lahendusest saavad 
kasu eelkõige Kose-Uuemõisa 
noored ja ka täiskasvanud, kes 
harrastavad jalgpallimängu. 
Tööde kulu on u 3000 eurot.

Jekaterina Malašenko 
esitas ettepaneku korrastada 
Habaja aleviku jalgpalli- ja 
võrkpalliväljak. Vanad jalg-
palli- ja võrkpalliväravad 
ning -võrgud on praeguseks 
amortiseerunud, tuleks need 
välja vahetada. Väljakuid 
kasutavad Habaja jalg- ja 
võrkpalli harrastavad noored. 
Idee teokstegemise kulu on u 
1500 eurot.

2022. aasta Kose valla 
kaasava eelarve maht on 10 
000 eurot. 2021. aasta kaasava 
eelarve hääletuse võitis idee 
rajada Ardusse trikipark. 

SIMMO SAAR

Kaasava eelarve nelja taotluse poolt saab 
hääletada 11. maini

BUSS I
08.30  Kose-Risti-Vardja-Ravila- 
 Palvere-Viskla-Kose
09.15  Oru-Sepa-Karla-Kose- 
 Uuemõisa-Kose
14.00  Kose-Viskla-Palvere- 
 Ravila-Kose-Risti
14.45  Kose-Kose-Uuemõisa- 
 Oru-Kose

BUSS II
8.30  Paunküla pood- 
 Ardu pood (8.40)-Triigi- 
 Kõue-Virla- Kadja-Nutu- 
 Kõue-Riidamäe-Ojasoo- 
 Kose
9.30  Habaja-Äksi-Kirivalla- 
 Äksi-Ojasoo-Kose
14.00  Kose-Ojasoo-Riidamäe- 
 Kõue-Nutu-Kadja-Virla- 
 Kõue-Triigi-Ardu pood- 
 Paunküla pood
15.00 Kose-Ojasoo-Äksi- 
 Kirivalla-Äksi-Habaja

https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused
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Millega jäätmehoolduskeskus 
tegeleb?

MTÜ Eesti Jäätmehool-
duskeskus (endise nimega 
Kesk-Eesti Jäätmehooldus-
keskus ehk EJHK) asutas 
24 kohalikku omavalitsust 
(KOV) 2003. aastal. MTÜ 
loodi eesmärgiga võtta oma-
valitsustelt üle kõik jäät-
mehoolduse korralduslikud 
ülesanded, mis on omavalit-
sustele pandud jäätmeseaduse 
ning teiste jäätmehooldust 
reguleerivate õigusaktidega. 
EJHK tegi koostööd MTÜ 
Jäätmehalduskeskusega 
(JHK), mille asutas 2012. 
aastal kümne KOV-i. Mõlemal 
organisatsioonil olid sarnased 
eesmärgid ning need ühinesid. 
Kokkusaamise tulem oli kuju-
neda üle-eestilise tegevusmõ-
juga KOV-ide jäätmehoolduse 
kompetentsi- ja koostöökesku-
seks, mis suudab tugevamalt 
esindada ja kaitsta liikmete 
huve kõikidel vajalikel tasan-
ditel. Pärast haldusreformi ja 
ühinemist on MTÜ-s liikmeid 
kokku 18.

Millised on praegu Eesti 
jäätmekäitluse suurimad 
murekohad?

Eestis puuduvad jäätmete 
väärindamisel tänapäevased 
lahendused. Suudame küll 
jäätmeid koguda, kuid meil 
puuduvad vajalikud või piisa-
vad tootmislahendused nende 
parimal viisil väärindamiseks. 
Eriti puudutab see plastijäät-
meid, mille kogused on suured 
ning mida on kümneid eri liike. 
Kahjuks läheb suurem osa 
kodus kogutud plastijäätme-
test Iru elektrijaamas soojuse 
saamise eesmärgil jäätmekütu-
sena põletamisele. Plast on aga 
naftal põhinev materjal, mida 

peaks suutma efektiivsemalt 
taaskasutada. 

Olukorras, kus plastijäät-
med tekib meie igapäevaelus 
suures ja püsivas mahus, peab 
ka Eesti ise suutma neid pare-
mini väärindada ja võib-olla 
isegi pakkuda teenuseid meie 
naaberriikidele. Jäätmete 
efektiivse väärindamise kui 
tööstusharu peab muutuma 
Eesti edulooks.

Mil määral erineme oma prü-
gimajanduse ja mõtteviisi 
poolest põhja- ja lõunanaab-
ritest?

Põhjanaabrid on saanud 
oma jäätmehooldust juba 
aastakümneid arendada ja 
on tehtud ka vigasid, millest 
on õpitud. Aru on saadud, et 
jäätmed on täpselt samasugune 
ressurss nagu näiteks põlev-
kivi ja mets, mille efektiivne 
kogumine ja ümbertöötle-
mine vajab selgeid reegleid, 
õiget hinnastamist ja julgeid 
investeeringuid. Ja inimesed 
koguvad jäätmeid iseenesest-
mõistetava tegevusena. Ka 
meie ühing lähtub oma arengu 
planeerimisel põhjamaade 
mudelist, kus kohalike oma-
valitsuste koostööl on määrav 
roll jäätmete kogumis- ja vää-
rindamislahenduste rajamisel.

Lõunanaabrid on Eestiga 
samal tasemel, mõnes tegevu-
ses oleme meie paremad, mõnes 
on aga naabrid edukamad.

Mäletan hästi 2008. aastat, 
mil Eestis üritati juurutada 
liigiti kogumist. Üks ettehei-
teid oli toona see, et inimene 
kogus jäätmed eraldi, kuid 
need (justkui) visati läbi-
segi ühte autosse. Kas see 
on müüt ja kui ei ole, siis kas 
nüüd käitutakse paremini?

S e l l i s e i d  j u h t u m e i d 
on tõesti esinenud. Peame 
mõistma, mis on iga jäätme-
liigi eraldi kogumise eesmärk. 
Selleks on nende jäätmete vää-
rindamisse suunamine. Kui 
liigiti on kogutud aga selliseid 
jäätmeid, mille ümbertöötle-
mises ei ole turunõudlust, siis 
suure tõenäosusega satuvad ka 
need jäätmed lõppstaadiumis 
Iru põletusahju või halvemal 
juhul prügimäele. 

Minu hinnangul on Eestil 
veel arenguruumi küll, et meie 
jäätmekogumisreeglid olek-
sid ratsionaalsed ja tõeliselt 
väärtust loovad. Eesti 2020. 
aasta tulemus olmejäätmete 
ringlusse suunamisel oli vaid 
30%, see on märk probleemi-
dest nii liigiti kogumises kui 
ka jäätmete ümbertöötlemises. 
Oluline roll on siin keskkon-
naametil, kes peab suutma 
panna piiri selliste ettevõtete 
tegevustele, kes väärindavad 
jäätmeid ainult paberil, mitte 
reaalselt.

Pakendikogumine äratas 
toona samuti kirgi – mäletan 
tuttavat, kes jogurtikarpe 
hoolikalt pesi ja siis nööril 
kuivatas. Kas selline lähene-
mine üle pingutatud ei ole?

Pakendid olid ja on praegu-
seni probleem, mis aina suure-
neb. Just pakendite tekkekohal 
kogumine ja nende edasine 
käitlemine peab tegema olu-
lise kvalitatiivse hüppe. Mis 
puudutab pakendite pesemist, 
siis seda soovitan mitte teha, 
sellest pole kasu. Raiskame 
sellega vaid puhast joogivett 
ja suurendame pesuaineid ja 
mikroplasti sisaldava reovee 
mahtu. Pakend, ka jogurtitops 
tuleb teha toidust puhtaks, 
enne kui see pakendikontei-

nerisse panna, kuid nuustiku 
ja seebiga pesta ei ole vaja. 
Pakendite pesemisel oleks 
mingi mõte siis, kui kõik meie 
elanikud seda ühtemoodi hästi 
teeksid ja sellest tekiks edasise 
ümbertöötlemise vaatest mingi 
mõõdetav väärtus. Praegu seda 
aga ei ole.

Riik on võtnud suuna n-ö 
jäätmevaldaja (loe: inimese) 
vastutuse tõstmiseks – näi-
teks tahetakse majapida-
misi panna eraldi koguma 
biojäätmeid, vanapaberit 
ja pakendit. Kuidas selline 
poliitika tarbija rahakotile 
mõjub?

Riigi plaanid lähtuvad 
paljuski EL-i direktiivide 
nõuetest ja ega need plaanid 
väga valed ole. Meie ülesanne 
on leida otstarbekad lahen-
dused riigi seatud nõuete 
saavutamiseks. Kui kogume 
kodudes jäätmeid, millele on 
olemas selge turunõudlus, siis 
nende jäätmete üleandmine 
jääb inimestele soodsaks, osade 
liikide puhul isegi tasuta tee-
nuseks. Üldise elukalliduse 
vaates on ja jäävad jäätmete 
käitlemise kulud kõige oda-
vamaks n-ö kommunaaltee-
nuseks ka tulevikus. Seega 
on õigel viisil jäätmete liigiti 
kogumine koos Eestis õigete 
käitluslahenduste rakenda-
misega hoopis eelduseks, et 
nende äraveokulud inimesele 
pidevalt ei suurene.

Miks ei võiks edasi toimetada 
vanal viisil: inimene loobib 
kõik ettejuhtuva segaolme-
jäätmete hulka ja prügila 
sorteerimisliini töötajad 
sorteerivad need siis kenasti 
liigiti ära.

Selline lahendus ei olegi 
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JÄÄTMEHOOLDUSKESKUSE  
JUHATAJA RAIT PIHELGAS:  
pakendeid peab koguma tekkekohal

Lasteaedade heaolu on iga omavalitsuse üks suuremaid 
proovikivisid, sest tasakaal tuleb piiratud vahendite 
raamistikus leida nii kvaliteedi, kvantiteedi kui ka selle eest 
küsitava kohatasu osas.  

Kose vald, kus neljas 
lasteaias käib ligi 600 
last, pole selles osas 
erand. Et valdkonna 

praegust seisu ja tulevikuväl-
javaateid paremini mõista, 
intervjueeris Kose Teataja 
abivallavanem Kadri Tiisi.

Kadri Tiis, milline on praegu 
Kose koolieelsete lasteasu-
tustega kaasnev rõõm ja 
mure?

Rõõm on see, et meil on 
neli lasteaeda, head õpetajad 
ja toredad lapsed. Mureko-
hana saab paraku esile tõsta 
ruumipuudust, mis päädib 
meie vallas esmakordselt nii-
öelda lasteaiakoha järjekorra 
tekkimisega.

Kui palju lapsi peab järjekor-
ras ootama?

Märtsi seisuga on väljas-
pool nimekirja 36 last, kuid eks 
see arv enne sügist kindlasti 
muutub. Paraku on ka eel-
mistel aastatel üksikuid lapsi 
ootele jäänud. Sellisel juhul 
oleme lapsevanemale hüvita-
nud lasteaiakulu eralastehoiu 
või teise omavalitsuse laste-
aiateenuse eest. Lapsevanema 
kanda jääb summa, mille nad 
maksaks meie enda lasteaias.

Kas sellist võimalust ka 
kasutatakse?

Kui laps käib teises oma-
valitsuses, siis reeglina on seal 
kohatasu kõrgem: kui näiteks 
Kose vallas on kohatasu 40 
eurot kuus, millele lisandub 
toidu maksumus, siis näiteks 
Rae vallas on kohatasu 80 

eurot ja Kiilis 130,8 eurot. 
Anija vald on kehtestanud 
regulatsiooni, kus tasu suurus 
sõltub sissekirjutusest: kui 
üks lapsevanem ei oma Anija 
sissekirjutust, siis on kohatasu 
maksumus 13% alampalgast, 
mõlema lapsevanema Anijal 
elamise puhul on tasu kaks 
korda väiksem.

Võib öelda, et Kose valla 
lasteaia kohatasu on üks 
madalamaid?

Kose valla lasteaia koha-
tasu vaatas volikogu viimati 
üle viis aastat tagasi ehk 
2017. aastal ning tõepoolest, 
võrreldes paljude teiste oma-
valitsustega on tasu madal.

Kas vallavalitsusel on kavas 
kohatasu tõsta?

Meil on plaanis kohatasu 
suurust arutada vallavalitsuses 
ja volikogus ja teha arvutused, 
mis võtavad arvesse nii jätku-
suutlikkust pikas perspektii-
vis kui ka meie igapäevaseid 
vajadusi. On arusaadav, et 
lasteaiateenus on omavalitsuse 
teenus, mille eesmärk on olla 
nii võimalikult kvaliteetne 
kui ka inimesele taskukohane. 

Kui palju tegelikest kuludest 
praegune kohatasu katta 
suudab?

Keskmine kulu lapse kohta 
on vahemikus 350–430 eurot 
kalendrikuus. On arusaadav, 
et tulenevalt kerkivatest hin-
dadest on see näitaja samuti 
stabiilselt tõusuteel.

Seega katab lasteaia koha-
tasu hetkel nii 10 protsenti 

tegelikest kuludest. Üheks 
suuremaks kulukohaks valla 
seisukohalt vaadatuna on 
muidugi moodullasteaiad: kui 
Kose lasteaia ühe mooduli 
eest küsitakse 5500 eurot 
kuus, siis lisandub sellele 
veel ka kütte- ja elektrikulu, 
personalikulu, õppevahendid, 
õueatraktsioonid jne. Kose 
lasteaed saab sügisel tegelikult 
veel ühe mooduli, mille rendi-
hinna oleme läbirääkimistega 
suutnud rääkida 9300 eurolt 
ümmarguselt 7000 euro peale.

Kas konteineritele alterna-
tiivi pole?
Näiteks Päevalille lasteaed sai 
2021. a sügiseks Ravila maja 
renoveerimisega kaks laste-
aiarühma juurde, kuid laste 
mahutamiseks tulevikus on 
kavas Kose lasteaiale ehitada 
uus hoone ning Kose-Uue-
mõisa lasteaeda suuremaks 
ehitada. Kohe-kohe oleme 
välja kuulutamas hanget Kose 
lasteaia projekteerija leidmi-
seks, Kose-Uuemõisa lasteaia 
juurdeehituse projekteerimise 
hange on ettevalmistamisel. 
Loomulikult võtab see kõik 
nii aega kui ka raha.

Eelmises lehenumbris oli 
juttu, et Kose vald kavan-
dab lasteaedade olukorra 
leevendamiseks mängutoa 
avamist. Mis sellest mõttest 
saanud on?

See idee oli seotud eelkõige 
Ukraina sõjapõgenikega, kelle 
hulgas lasteaiaealisi lapsi väga 
palju ei ole. Ühe võimaliku 
lahendusena on see endiselt 

Suurim proovikivi on  
lasteaiakohtade järje- 
korraga toimetulek

Pr a e g u s e s  a r e n -
gukavas on meie 
missioon ühtse ja 
toetava kooliperena 

võimaldada lastele parimat 
arengut ja võimetekohast 
haridust.

Kogukonnakoolina pöö-
rame erilist tähelepanu oma 
kodukohale ja selle loodusele, 
meie koolielu täiendavad õppe-

käigud ja ekskursioonid.
Ardu lasteaia ja põhikooli 

liitmine ühiseks kooliks avar-
dab neid võimalusi veelgi. 
Nüüd saame  alustada ühise 
väärtusruumi loomist juba 
lapse varajasest arenguteest 
alates. Läbi ühiste tegevuste 
saame juba varakult märgata 
lapse huvisid ja tugevaid külgi 
ning alustada tema õpitee 

Ardu Kooli direktor: ühinemine loob võimaluse palgata uusi õpetajaid
Ardu kool on kogukonnakool. Me 
väärtustame pikaajalisi traditsioone, kuid 
oleme avatud kõigele uuele.

i lmvõimatu, kuid eeldab 
vastavate sorteerimistehaste 
olemasolu. Kui inimesed 
suudavad oma toidujäätmeid 
eeskujulikult eraldi koguda, et 
need ei satuks muude jäätme-
liikide hulka, siis võib tõesti 
kaaluda varianti, kus osasid 
jäätmeliike kogutakse ühe 
konteineriga ja suudetakse 
liinidel kvaliteetselt lahti sor-
teerida. Mis kindlasti sellise 
idee kasuks räägib, on vajadus 
optimeerida jäätmete kogumis-
veokite risti-rästi mööda Eestit 
sõitmise praegust praktikat ja 
vähendada sellega negatiivseid 
keskkonnamõjusid.

Mida sorditud jäätmetega 
üldse teha annab?

Jäätmeid saab kasutada 
toormena uute materjalide 
valmistamisel. See on ka riigi 
esmane eesmärk. Ladestami-
sele minevate jäätmete hulk 
on just sellest aastast alates 
ainult langustrendis, sest prü-
gilatel on keelatud ladestada 
selliseid jäätmeid, mida on 
võimalik väärindada. Nagu 
ütlesin, on meie tase elanike 
olmejäätmete ringlusse suu-
namisel siiski tagasihoidlik, 
vaid 30% juures. Ülejäänud 
maht läheb jäätmekütusena 
põletamisele ja mingid kogused 
ka prügilasse ladestamisele.

Avalike pakendikonteinerite 
juurde tuuakse tihti olme- ja 
ehitusjäätmeid, mis rikub 
kogu konteineri sisu. Kas 
sellise praktika valguses 
toetate avalike pakendi- ja 
paberikonteinerite kadumist?

Avalikud pakendite kogu-
mise mahutid on vajalikud, 
kuid need peavad olema tekke-
kohal pakendite kogumist toe-
tavaks lahenduseks. Praegune 
avalik pakendite kogumise 
lahendus on ebaõnnestunud, 
sest anonüümne jäätmete 
äraandmine loob väga head 
eeldused valede jäätmetega 
mahuti risustamiseks.

Mahutite pidev ületäitu-
mine ei näita seda, et inimesed 
soovivad liiga palju pakendeid 
üle anda, vaid seda, et taas-
kasutusorganisatsioonid ei 
tühjenda mahuteid piisava 
sagedusega ega vaevu pai-
gutama neid vajalikul arvul. 
Samuti ei ole avalik mahuti 
mugav lahendus.

Pakendite kogumise kor-
raldus ja taaskasutusorgani-

satsioonide kohustused tuleb 
seaduse tasandil uuendada 
viisil, et inimesed saavad tek-
kekohal üle anda kõiki oma 
pakendijäätmed tasuta ja pii-
ramatus mahus ning pakendite 
edasine käitlemine on läbipais-
tev protsess. Lühidalt – ava-
like pakendikonteinerite arv 
peab vähenema ja fookus peab 
minema pakendite kodudes 
kogumise ja üleandmise tee-
nusele korraldatud jäätmeveo 
hulgas.

Ahjuküttega maja omanikud 
on harjunud vanapaberile 
lihtsalt tule otsa panema. 
Kas ja miks ei ole see õige 
lahendus?

Tule süütamisel ajalehtede 
kasutamine on normaalne, 
kuid mõistlik ei ole kogu 
kodus tekkiv vanapaber ja 
pakkematerjal lihtsalt ära 
põletada. Vanapaber on üks 
jääde, mida ka Eestis heal tase-
mel uuteks paberitoodeteks 
ümber töödeldakse. Pealegi 
ei ole inimese enda tervi-
sele ega looduskeskkonnale 
kasulik värvidega töödeldud 
paberit põletada. Eestlased on 
vanapaberi kogumisega juba 
harjunud ja seda tava tuleb 
jätkata. Selleks on vaja luua 
ka mugavad lahendused.

Milline jäätmeliik on Eestis 
n-ö vaeslapse osas?

Võib öelda, et kõik jäät-
meliigid peale segaolmejäät-
mete, mida vajab kütusena Iru 
jäätmepõletusjaam, on veidi 
vaeslapse seisundis. Jäätmete 
väärindamisel ei ole turule 
toodud tänapäevaseid tootmis-
lahendusi, mis looks väärtust 
nii riigile kui ka selle elanikele 
ning liiga paljudes tegevustes 
on meie jäätmete käitlemine 
ikka algelisel tasemel. 

Riik vajab selget plaani, 
kuidas jäätmeid efektiivselt 
väärindada, kuidas nende 
ohtlikkust ja kahjulikku kesk-
konnamõju vähendada. 

Oluline roll on selles ka 
inimeste enda teadlikkusel 
jäätmetest, et teha ise jäät-
metega õigeid toiminguid ja 
juhendada sealjuures ka teisi. 
Ja kui keegi püüab jäätmeid 
loodusesse „ära peita“, siis pole 
häbiasi sellest vallale või kesk-
konnaametile teada anda. 

SIMMO SAAR

Kose vallavalitsus 
paneb inimestele 
südamele, et paken-
dikonteinerid on 

mõeldud vaid pakendijäätmete 
äraandmiseks ning olmeprügi, 

ehitus- ja biojäätmete lisamine 
pakendi hulka toob kaasa 
pakendijäätmete käsitlemise 
olmeprügina.

Sel põhjusel viibis aprilli 
keskpaigas ka pakendikontei-

nerite tühjendamine aadressil 
Ujula 10a: neisse oli viidud 
olme- ja ehitusprügi, mistõttu 
keeldus vedaja neid pakendi-
ringiga ära viimast. 

Heakorra tagamiseks ja 

pakendikonteinerite tühjen-
damiseks tellis vallavalitsus 
olmejäätmete veo, makstes 
selle eest ka suuremat hinda.

Seega: visates olmejäät-
meid pakendikonteinerite 

hulka, teeb inimene karuteene 
nii keskkonnale, kaaskodani-
kele, vallale kui ka lõpuks ka 
iseendale.  Kel on kodus näi-
teks üleliigseid ehitusjäätmeid, 
siis neid on võimalik ära anda 

Vallavalitsus paneb südamele: pakendikonteinerisse muu 
prügi viskamine rikub pakendid ja toob kaasa lisakulu

jäätmejaamas, mis on avatud 
teisipäeviti 9–12, neljapäeviti 
15–18 ja laupäeviti 12–16 
(7. maist 30. septembrini on 
jäätmejaam laupäeviti avatud 
11–18).

Info: Kose jäätmepunkt, 
Kose vallavalitsus (kosevald.
ee). 

õhus, nagu on õhus ka mõne 
eraettevõtjaga koos lastehoiu 
avamine. Huvi viimase vastu 
on olnud, kuid eks ka siin on 
mitmeid takistusi: peale ope-
raatori tuleb leida sobiv hoone 
ja täita lastehoiule vajalikud 
tingimused. Ega lastehoiule 
seatavad tingimused tegelik-
kuses lasteaedade omadest 
väga erine.

Kui rääkida lasteaedadest, 
siis kindlasti ei pääse praegu 
mööda Ardu lasteaiast, mis 
Ardu kooliga ühendati. Mida 
see lapsevanema jaoks täp-
semalt tähendab?

Nii lasteaed kui ka kool 
jätkab oma ülesannete täitmist 

ja selles ei muutu lapsevane-
mate jaoks midagi. Kooli ja 
lasteaia ühise juhtimise alla 
viimine võimaldab tööle võtta 
õppejuhi, kes kõikide admi-
nistratiivsete töökohustuste 
kõrval jälgib ja seisab hea iga 
lapse võimetekohase arengu 
eest lasteaiaeast põhikoolini. 
Ühinemine võimaldab meil 
suurendada logopeedi koor-
must täiskohale, võtta tööle 
osakoormusega sotsiaalpe-
dagoog ning poole kohaga 
liikumis- ja ujumisõpetaja.

Mida peate lasteaedade puhul 
lähitulevikus suurimaks 
proovikiviks ja tähtsaimaks 
küsimuseks?

Kui rääkida konkreetsetest 
tegevustest, siis kindlasti tuleb 
leida vahendid uue lasteaia 
ehitamiseks Kosele. Kuna 
riik lasteaedade ehitamist ei 
toeta, siis jääb nii Kose lasteaia 
ehitamine kui Kose-Uuemõisa 
lasteaia laiendamine sõltuma 
puhtalt sellest, kui kiiresti ja 
targalt suudame majandada. Ja 
kuidas suudame keskenduda 
tuleviku planeerimisele olu-
korras, kus ära tuleb lahendada 
ka kõik jooksvad küsimused.

Usun, et saame sellega 
hakkama.

SIMMO SAAR  

kujundamist nendega arves-
tades.

Oluline on seegi, et täieneb 
meie koolipere. Tööd alustab 
õppejuht, kes kõikide admi-
nistratiivsete töökohustuste 
kõrval jälgib ja seisab hea iga 
lapse võimetekohase arengu 
eest lasteaiaeast põhikoolini. 
Loomulikult toimub see kõik 
koostöös lasteaia-, kooliõpe-
tajate ning tugimeeskonnaga. 
Ühinemine võimaldab meil 
suurendada logopeedi koor-
must täiskohale, võtta tööle 
osakoormusega sotsiaalpe-

dagoog ning poole kohaga 
liikumis- ja ujumisõpetaja, kes 
hakkab lasteaiamajas õpetama 
ujumise algtõdesid meie kooli 
kõige väiksematele.

Positiivset on veelgi. Ühi-
sed üritused kooli- ja lasteai-
alaste vahel tagavad sujuva 
ülemineku lasteaiast kooli. 
Kooli õpilasesinduse liikmete 
arvates on rõõmustav see, et 
kui siiani käidi lasteaias las-
tega tegelemas vaid õpetajate 
päeval, siis nüüd plaanitakse 
ühisüritusi märksa tihedamalt 
– ollakse ju ühine koolipere.

Sügisel valitav hoolekogu 
hakkab hoidma kätt pulsil 
kogu kooli tegemistel ja tööd 
neil jagub, sest hea on vaja 
seista ühe kooli, aga kahe 
hoone eest.

Arutlusel  on sügisest 
vanematekogu loomine, kuhu 
kuuluks õpilaste ja lasteai-
alaste teotahtelised vanemad 
ning mille eesmärk oleks 
kooli ja kodu suurem suhtlus 
ja koostöö. Vanematekogu 
teeks tihedat koostööd kooli 
juhtkonnaga, õpetajatega, 
hoolekogu ja õpilasesindusega, 

oleks aktiivne heade mõtete ja 
ideede looja ning aitaks neid 
ka ellu viia.

Head kooli luuakse koos. 
Septembrist alustab meie uus 
kool. Loome selle siis üheskoos 
sellise, mis paneb iga lapse 
silmad särama ja loob õnne-
tunde kogu eluks. Kõik on 
võimalik, kui meie toiminguid 
tehes on saatjaks avatud meel 
ja hoolivus. 

ÜLLE PÄSSA
Ardu kooli direktor

https://www.kosevald.ee/kose-jaatmepunkt
https://www.kosevald.ee/kose-jaatmepunkt
https://www.kosevald.ee/kose-jaatmepunkt
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Kirilind on naerusuine 
ja kergejalgne rah-
vatantsurühm, kus 
juba 50 aastat käi-

vad koos naised, et nautida ja 
jagada oma armastust, kirge 
ning rõõmu rahvatantsu ja 
koosolemise vastu.

Kose naisrühm loodi 1971. 
aasta sügisel. Rühma on juhen-
danud Miralda Saluste, Olga 
Sepp, Elo Kruusement, Lea 
Danilova, Anneli Veinberg. 
Alates 2018. aastast juhendab 
rühma Kadri Tiis. 1999. aastast 
kanname nime Kose naisrühm 
Kirilind. Kirilindu kuuluvad 
tantsuhuvilised naised Koselt 
ja lähiümbrusest. Meie kõige 
staažikam tantsija on Maire, 
kes on naisrühmas tantsinud 
42 aastat, Eve 38 aastat, Tiiu 
36 aastat, Tiina 35 aastat, Epp 
ja Kai 29 aastat, Inge 24 aastat, 
Viola 16 aastat, Monika 13 aas-
tat, Kristina 9 aastat, Marianne 
4 aastat ja Inga 3 aastat.

Kuidas iseloomustada 
Kirilinnu tantsijat?
Kirilinnu tantsija on sihi-
kindel, hooliv, seltsiv, võluv, 
pühendunud, professionaalne, 
tantsida armastav, naeruhimu-
line, kannatlik, visa, sarnase 
naljasoonega, rõõmsameelne, 
aktiivse ellusuhtumisega, 
kohusetundlik, õppimishi-
muline naine.

Nendes naistes, kes tantsi-
vad, on vitaalsus ja vägi sees.

Oma 50 tegevusaasta jook-
sul on rühm osalenud kõikidel 

vabariiklikel tantsupidudel, 
Soome-Eesti ühistantsupeol 
Helsingis, I ja II Eesti Naiste 
Tantsupeol Jõgeval, Harjumaa 
laulu- ja tantsupidudel. Oleme 
võtnud osa Võru folkloori-
festivalist ja vabariiklikest 
võistutantsimistest. Sellel 
suvel osaleme III Eesti Naiste 
Tantsupeol Jõgeval.

Viimase 20 aasta jooksul 
oleme olnud üks aktiivsemaid 
rahvatantsukollektiive, kes 
osalenud Euroopa suurimal 
rahvatantsu- ja rahvamuusi-
kafestivalil Europeade ning 
tutvustanud eurooplastele 
eesti rahvatantsukultuuri. 
Esimesel korral võtsime sellest 
osa 2001. aastal Hispaanias 
Zamoras. Järgesid festivalid 
Sardiinia saarel Nuoros, Riias, 
Prantsusmaal Quimperis, Taa-
nis Horsensis, Šveitsis Mar-
tigny linnas, Tartus, Rootsis 
Helsingborgis ja Soomes Turus. 
Sel suvel sõidame Klaipedasse.

On olnud ühiseid hetki 
nalja ja naeruga, on emot-
sionaalseid väljaütlemisi, 
koostegemise rõõmu ning 
üksteise toetamist. See kõik 
on loomulik osa ühe tant-
surühma argipäevast.

Olla naine ja ennast nai-
sena tunda – tähtsaim üles-
anne naise elus.

Mida öelda neile 
naistele, kes tahaksid 
Kirilindu tantsima 
tulla?
Kui tuled Kirilindu, saad peale 

korraliku füüsilise koormuse 
ka toredad mõttekaaslased, 
kes koos sinuga rõõmusta-
vad, kuid aitavad ka muresid 
kanda.

Ole kohusetundlik, sest 
grupitöö sõltub kõikidest 
osalejatest, ole kannatlik, sest 
rahvatants ei ole nõrkadele, 
ole grupis aktiivne ka väljas-
pool tantsutrenne.

Imelised naised, kõige 
kaunimad rahvarõivad ja meie 
armas juhendaja Kadri, juba 
tema pärast tasub trenni tulla.

Sa oled heas seltskonnas, 
kus peale tantsimise on ka 
seltsielu.

Mis on hoidnud 
Kirilindu nii kaua koos?

Üksteisest hoolimine, sõb-
ralikud suhted, rutiinitaluvus, 
kirg ja suur südamesoov tant-
sida. Meeldiv ja karismaatiline 
kollektiiv.

Me oleme ise tahtnud 
väga tantsida. Me oleme 
üks tantsupere, kes on koos 
olnud pikki aastaid. Rahva-
tants on meie elustiil. Peale 
tantsutrennide organiseerime 
veel grupisiseseid põnevaid 
vabaajaüritusi.

Elustiiliharjumus, üle 
poole rühmast on pikaealised 
tantsijad, kes on harjunud 
omavahel koos käima ning 
ei tahagi veel koju jääda. 
Nii veavad ka hiljem juurde 
tulijaid edasi rühkima. Kind-
lasti on suur tähtsus ka oma 
isiklikul perel, tagalal, kes 
peab aktsepteerima ja toe-
tama naisi – emasid ja nende 
lemmikharrastust.

Emotsioon, mida annavad 
trennid ja esinemised – sel-
lepärast tasub kokku saada, 
koos olla, tantsida, tantsida, 
tantsida, nii juba 50 aastat. 

KIRILINNU TANTSIJAD

Ja nii lihtsalt, väga 
s i i r a l t  j a  h e l g e l t 
kõneleski oma elust 
ning loomingust 6. 

aprilli õhtupoolikul Ardu 
raamatukogus kirjanik Lauri 
Räpp. Ta on magistrikraadiga 
väikeettevõtjast kirjanik, kes 
on suutnud oma loominguga 
tungida inimese hinge ja kelle 
raamatud köidavad ja ühen-
davad igas vanuses inimesi. 
Suuresti aitab kaasa suhtle-
mine sotsiaalmeedias.

Lauri Räpp on sündinud 
ja kasvanud mitmenda põlve 
tartlasena. „Minu lapsepõlv 
jäi aega, mil polnud palju 
mänguasju. Aga oi, kui palju 
oli seda, mis mind tõeliselt 
õnnelikuks tegi... Mul oli 
helge lapsepõlv... Mind õpetati 
vaatama maailma silmade ja 
südamega...“

Lauri Räpi arvates on ta 
teekond kirjanikuks saamisel 
olnud veidi tavatu. „Arva-
tavasti mingi alge oli juba 
varakult olemas. Kasvasin ju 
hulga raamatute keskel. Teis-
meliseelu möödus väga torma-
kalt, aga õnneks leidus koolis 
õpetajaid, kes mind mõistsid 
ja andsid minu käitumisele 
uue võimaluse.“ Tulevast 
suleseppa võiski märgata juba 
koolis – sisukad kirjandid, mis 
kohe silma hakkasid. Tõuke 
kirjanikuteele andis sündmus 
ülikoolis. 

„Ülikoolis sattus kokku 
seltskond, keda valdas rännu-
kihk. Kindlat plaani tegemata, 
seljakott selga – nii mindi 
maid ja rahvaid avastama. 

Kuuba reisil tekkis mõte, et 
igaüks võiks rännust midagi 
kirja panna; pärast kokkupan-
duna oleks huvitav lugeda. 
Lõpuks kujunes ikkagi, et 
mina jäingi kirjutajaks. Sellest 
reisist sündis minu esimene 
raamat „See ei ole minu 
Kuuba“.“ 

Läbi-lõhki Tartut tun-
dev Räpp armastab oma 
kodulinna; sellest tundest 
on sündinud kaks raamatut: 
„Linn on minu“, kus kirjanik 
temale omasel mahlakal vii-
sil kirjeldab nõukaaja totrat 
elu ja teismeliste pulbitsevat 
eluiha. Teine raamat „Minu 
Tartu“ on rohkem analüüsiv 
– kajastab ühe tartlase ja ühe 
linna arenemislugu.

Aasta tagasi toimus Lauri 
elus traagiline sündmus – 
venna ootamatu surm. Sellest 
on ta palju avalikult rääkinud 
ja kirjutanud. „See on teema, 
millest peab rääkima. Palju on 
kihte, mis vajavad avamist. 
Tekst, mida kirjutasin, aitas 
paljusid inimesi...“

Lauri loomingus hakkab 
silma headus ja soojus, liht-
sus ja empaatia. Tänapäeva 
üha vastanduvas maailmas 
on see erandlik. „Kirjutan 
asjadest lihtsalt ja praegu 
on meil selline segane aeg, 
kus inimestel ongi vaja neid 
lihtsamaid asju.“ Samuti peab 
Räpp haridust väga tähtsaks: 
„Et midagi hästi teha, pead 
sa teemat õppima ja süvitsi 
tundma. Tundma peab ka 
keskkonda, kus elad ja ini-
mesi enda ümber. Lõpuks on 

inimene kui põhjatu kaev, 
mille sügavustesse ei näe iial; 
ükskõik kui palju me ka ei 
vaataks.“

Lauri Räpil, nagu igal kir-
janikul on oma stiil: „Olen 
märkmikuinimene; mõnikord, 
kui tuleb eriti hea idee, siis 
sisestan selle kohe telefoni. 
Raamatuteksti kirjutan kohe 
arvutisse – mul on kohutav 
käekiri. Kombeks on üht raa-
matut mitu korda ümber kir-
jutada, et tabada sõnamänge 
ja teksti rütmi. Kasutan palju 
sisetunnet, eriti luuletuste 
kirjutamisel.“

Lauri  tegutseb  nagu 
hunt Kriimsilm mitmel alal. 
Kuigi hariduselt on ta turun-
dusmagister, on põhitööks 
viimasel ajal kujunenud kir-
jutamine: artiklid, reisikirjad 
ja arvamuslood suurematesse 
meediaväljaannetesse. Veel 
kirjutab ta laulusõnu (õppi-
nud ka muusikakoolis) ja 
pulmatekste. Hiljuti valmis 
lastenäidend, mis näeb sügisel 
rambivalgust. Praegu on käsil 
stsenaarium Tartu-teemalisele 
dokumentaalfilmile. 

Reisimine on aga väga 
olulisel kohal. Eriti hindab 
ta vaba aega. „Laen ennast 
mööda maailma ringi ränna-
tes, pikkadel jalutuskäikudel, 
jooksuringidel ja maantee-
ratta seljas. Muusika kuu-
lamine ja lugemine kuulub 
samuti puhkuse hulka.“

2021. aastal ilmus Lauri 
Räpi raamat „Lihtsate asjade 
tähtsus...“, milles kajastub 
autori rännak lapsepõlvest 
küpsesse ikka jõudmiseni. 
Sisaldab hingeminevaid 
luuletusi ja vesteid, mis on 
väga isikupärased ja lihtsad. 
Neid ridu iseloomustab helge 
tundlikkus.

Tagasiside on kirjaniku 
kinnitusel olnud enamasti 
positiivne; kohtumisi on 
olnud igal nädalal põhiliselt 
raamatukogudes ja koolides. 

„See, mis sa endast välja 
annad, tuleb ühel päeval su 
juurde tagasi –  kordas mu 
kadunud vanaema, pisike kui 
kirsikivi, aga sisimas suur 
nagu ilmaruum.“ 

IREENE TSIREL
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Teekond nimega  
Naine – rahvatantsu- 
rühm Kirilind 
Naine kingib ennast sellele maailmale, 
sest ta on kõige ilusam, ta on naine, kõigi 
algete algus.

Kirjamees, keda kutsub maailm
„Kui saaks laenata silmi, et näha 
maailma nii, nagu see kellegi teiste silmis 
paistab. Kui saaks laenata südameid, et 
tunda maailma nii, nagu keegi tunneb. 
Kui vaid...” 
(L. Räpp „Lihtsate asjade tähtsus. Tähtsate asjade lihtsus.”)

FOTO: ERAKOGU

Kirjanik Lauri 
Räpp Ardu  

raamatukogus.

Raamatukogude aasta 
2022 on hoo sisse 
võtnud.  Et teha 
m i d a g i  t e i s t s u -

gust, siis korraldasime koos 
vahva ühise projekti, milles 
Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli 
õpilased tegid oma lugemis-
elamusest soovitusi sõbrale 
läbi pildi ja jutu.

Projekti saab praegu kaeda 
meie Kose-Uuemõisa küla-
keskuses veel terve mai kuu.

Peale seda, koolivaheajaks, 
rändab näitus edasi Kose-Uue-
mõisa raamatukogu seintele. 
Südame teeb soojaks ning 
kogesime, et vahva on koos 
ette võtta ning mõte annab 
nii mitmetahulisi väljundeid. 

Rohkem ei paljastakski üksi-
kuid detaile, sest oma silm on 
kuningas ning vahetu elamuse 
saad soovitusi lugedes ja vaa-
dates kohapeal.

Tule vaatama väljapane-
kut „Sõber soovitab Sõbrale“ 
Kose-Uuemõisa külakesku-
sesse!

Aitäh meie armsale Kose- 
Uuemõisa kooliperele! Kinki-
site nii toredaid emotsioone. 

RAINA KRUUS,
Kose-Uuemõisa  

raamatukogu

Näitus „Sõber soovitab Sõbrale“

Killukesi näituselt „Sõber 
soovitab Sõbrale“.

FOTOD: ERAKOGU

Aino Perviku „Tuulelohe 
saab sõbraks“
Hakkame tähistama! Järgmise 
nädala juubilar, Aino Per-
vik on kirjutanud toreda ja 
mõtlemapaneva lasteraamatu 
„Tuulelohe saab sõbraks“. Taas 
on lasteraamat sobilik lugemi-
seks lastest vanavanemateni. 

Kose-Uuemõisa  
raamatukogu 
soovitused

Piret soovitab

Raina soovitab

Sarah Pearse'i 
„Sanatoorium“
Kõhedavõitu raamat, kuid siiski 
võimatu käest panna –  pinge-
line ja põnev. 

R a a m a t u s  o n  õ n n e k s 
lühikesed peatükid, aga pean 
ütlema, et puhkepausid eriti 
pikaks kujuneda ei saanud, 
sest olin niivõrd haaratud.

Kõrgel Alpi mägede vahel 
asub endine Le Sommet' sana-
toorium. See on kõle ja sünge 
paik, mille kohta levib palju 
hirmutavaid kuuldusi. Pärast 
renoveerimist saab hoonest 
minimalistlik ja stiilne hotell. 
Elin Warner, kes on uurija, 
võtab ametis aja maha. Tema 
vend Isaac ja sõbratar Laure 
korraldavad mägihotellis kih-
luspeo, kuhu Elin saab kutse. 
Ta loodab parandada pingelisi 
suhteid vennaga ja võtab koos 
sõbraga kutse vastu. 

Keset tormi kohale jõu-
des tunneb Elin rahutust ja 
ärevust – hotellis on midagi, 
mis tekitab ängi. Siis kaob 
Laure... Torm ja lumelaviinid 
on sulgenud kõik teed hotel-
lini. Elin otsustab uurimise 
enda kätte võtta. Juhtub veel 
mõndagi.

Ühel hetkel tundub, et sel-
les, mis hotellis ja selle ümber 
toimub, on kõik kahtlusalused. 
Valedel ei näi lõppu tulevat. 
Tegelaste psüühikasse on tal-
letunud minevikutraumad 
ja lapsepõlvepainajad ning 
nendest vabanemine, kuidas 
ka ei püüaks, näib võimatu.

Rohkem ei saa välja lobi-
seda, loe ise!

Tõeliselt  mõtlemapanev 
tuulelohe seikluste raamat, 
kus rännuseiklused annavad 
paralleelmõtted meie inime-
seks olemise tähendusse. 

„Kõige tähtsam mõte oli 
mõte vabadusest.“

Tuulelohe lihtsalt ei taha 
olla kitsikuses kinni ning 
olla juhitav looja-meister-
daja poolt. Ta tahab seigelda 
ning uudishimu viib ta kokku 
teekonnal vastutulijatega. 

Kui tuulelohe takerdub 
tuuleveski tiiva külge, siis 
kes keda kinni hoiab? Kas 
tuulelohe tuuleveskit või tuu-
leveski tuulelohet? Samas, 
igal ühel on omad soovid 
– tuulelohe tahab lendu 
tõusta ning samas arvab, et 
ka tuuleveski suurim soov 
on samuti õhku tõusta … aga 
kas ikka on? Nii palju kui on 
erinevaid indiviide, siis kõigil 
on omad unistused ja soovid 
ning tõenäoliselt me ei tule 
selle pealegi, mis teise soov 
on. Tuuleveski suurim soov 
on nt kamajahu jahvatada. 

Mõnele meeldib õõtsuda 
ühe koha peal – kogu aeg oled 
kodus ja samas ka tuhised 
ringi. Ahaaa! Tahad teada, 
kes siis? Seda saab juba edasi 
lugeda raamatust. 

Eriti õpetlik lugu on kon-
natiigi vana konna arvamus, 
et vaadates otsa tuulelohele, 
keeldub ta uskumast, et see 
midagi on … Sest eakas konn 
teab kõiki asju maailmas. 

Kus on tuulelohe kodu? 
Teised isevärki tegelased on 
nii õnnelikud oma kodu üle. 
Nt tuletorn, kes seisab ühe 
koha peal ja tunnetab oma 
kodukohta ja tähtsust. 

Ta kohtus ka hirmunud 
kõrghoonega. Nad vestle-
sid kaua hirmust ja sellest, 
et hirm võib hoiakud ära 
rikkuda ning terve öö otsa 
juteldes jõudsid nad järeldu-
sele, et kogu aeg tuleb oma 
peaga mõtelda ning mitte 
lasta hirmu peale tulla teiste 
tegude tagajärjel. 

Ne n d e  a a s t a t e 
jooksul on antud 
palju kontserte, 
esindatud valda 

üleriigilistel naislaulupäeva-
del ja laulupidudel, esinetud 
kirikutes. Kontserdireisid on 
koori viinud mitmel korral ka 
Rootsi, külla oma sõpruskoo-
rile Eda kommuunis. 

Kuna viimased paar aastat 
pole kultuurikollektiividele 
olnud kerge, on seda suurem 

Naiskoor Krõõt 10. aprillil Kose kirikus palmipuudepüha jumalateenistusel esinemas.
FOTO: ANDRES ÕIS

Kutse naiskoori Krõõt juubelipeole
Vargamäe 
perenaise järgi 
nime saanud Kose 
valla naiskooril 
Krõõt täitus 
möödunud sügisel 
40 aastat tegevuse 
algusest. 

rõõm oma koduvalla inimes-
tele esineda ja kultuurielu 
hoidmisele kaasa aidata. 

Naiskoor Krõõt kutsub 
kõiki lauluhuvilisi osa saama 
juubelikontserdist, mis toi-
mub laupäeval, 21. mail kell 
15 Kose kultuurikeskuse 
suures saalis. Kontserdil 
tulevad esitamisele nii uued 

kui ka vanemad laulud koori 
repertuaarist. Juubelikont-
serdile on kutsutud esinema 
ka meie kauaaegsed sõbrad 
– Kose-Uuemõisa naiskoor 
Meelika ja Nõmme õpetajate 
naiskoor.

Kose naiskoor Krõõt tänab 
Kose kultuurikeskust, kes on 
pakkunud meile harjutamiseks 

oma ruume ja esinemiseks 
kaunist kontserdipaika, ning 
Kose valda, kes on olnud meile 
kõigi nende aastate jooksul 
toeks.  

Kose valla naiskoori Krõõt 
nimel

ILLE KOMPUS ja KATRIN 
PETERSON

Uus elustiil nõudis 
uusi  lahendusi , 
seega konkursid, 
kontserdid ja muu-

sikalised tervitused videote 
teel on nüüd juba uus nor-
maalsus. 

Sellegipoolest on põhjust 
rõõmustamiseks, et tublid 
õpilased, õpetajad ning kont-
sertmeistrid konkurssidest 
usinasti osa võtsid. 

Fagoti  er ia la  õpi lane 
ELLINOR KLAOS (õp . 
Tarmo Velmet, km Hendrik 
Ojasaar) saavutas oktoobris 
Riias toimunud rahvusvahe-
lisel oboe- ja fagotikonkursil 
nooremas vanuserühmas III 
koha. 

Sel õppeaastal toimus 
Eesti Muusikakoolide Liidu 
konkurss „Parim noor instru-
mentalist 2022“ akordioni- ja 
keelpilliõpilastele. Konkursil 
on kaks vooru – piirkondlik 
ja vabariiklik lõppvoor. Akor-
dionistide piirkonnavooru 
tulemused: 0 vanuserühm 
MIRTEL ORMAK – I koht, 
LIISBET LEES – II koht 
(0 grupp osales ainult piir-
kondlikus voorus). I vanuse-
rühm ROMAR RÕBAKOV 
– diplom. III vanuserühm 
MERIT MUTANEN – II 
koht. Lõppvooru tihedas 
konkurentsis pälvis Merit 
diplomi. Akordionistide tubli 
õpetaja on Karin Sarapuu. 
Viiuldajate piirkonnavooru 
tulemused: I vanuserühm 
HELERIIN KRUUSEMENT 
– diplom (õp. Tatjana Gün-
ter, km Leo Dubovski). IV 

vanuserühm JOANNA MARIE 
KIISON – III koht (õp. Liisa 
Veri, km Leo Dubovski), 
KIRKE SAVITSCH – III koht 
(õp. Tatjana Günter, km Leo 
Dubovski). Lõppvoorus said 
Joanna Marie ja Kirke diplomi. 

Puhkpillimängijad ja pia-
nistid osalesid sel aastal ainult 
Loode-Eesti muusikakoolide 
piirkondlikel konkurssidel. 
Vaskpillimängijate tulemu-
sed: II vanuserühm OLARI 
JULIUS VALDMA – II koht 
(õp. Olev Roosa, km Leo 
Dubovski). IV vanuserühm 
KRISTO VARUL – II koht 
(õp. Olev Roosa, km Leo 
Dubovski), MARTIN MALK 
– III koht (õp. Allan Järve, 
km Leo Dubovski). Klave-
rimängijate tulemused: IV 
klass EDITH TIKA – tubli 
osaleja (õp. Maarja Laas). VI 
klass MATILDA TEIVEJÕE – 
diplom (õp. Maiu Roosa). VII 
klass MERIBEL VOOLMAA 
– tubli osaleja (õp. Maarja 
Laas). Pianistide konkurss 
Saku muusikakoolis sai toi-
muda juba tavapärasel viisil 
publikule esinedes. 

Omaloomingu ja impro-
visatsiooni festivalil Pärnus 
osales ELLINOR KLAOS (õp. 
Einike Leppik) omaloomingu-
lise klaveripalaga „Üks toon“. 
Huvitavamatest paladest val-
mis noodikogumik, milles on 
sees ka Ellinori pala. Õnnit-
leme ja täname kõiki õpilasi, 
õpetajaid, kontsertmeistreid 
ning toetavaid lapsevanemaid! 
Maiu Roosa, Kose huvikooli 
muusikaosakond. 

Kose huvikooli  
muusikaosakonna 
konkursiaasta
Viimased aastad on muusikaõppurite 
mängulusti kõvasti kahandanud, sest 
piirangute tõttu puudusid inspireerivad 
kohtumised publikuga ja mõõduvõtmised 
üksteisega, mis on meie töös väga olulisel 
kohal.

ÄGEDATE NAISTE KLUBI
kutsub mehi ja naisi  
VESTLUSÕHTULE
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kuupäevad kellaajad
3.05 10–20  treening
4.05 10–20 treening
5.05  10–20 treening
6.05  10–20  treening
7.05  10–20  laskevõistlus
8.05  10–20  laskevõistlus
9.05  10–20  treening
12.05  10–20 treening
13.05  10–20  treening
16.05   10–20  treening
17.05   10–20  treening
18.05   10–20  treening
19.05   10–20  treening
20.05   10–20  treening
21.05   10–20  laskevõistlus
22.05   10–20  laskevõistlus
25.05   10–20  treening
26.05   10–20 treening
27.05   10–20  treening
30.05   10–20  treening
31.05   10–20  treening
01.06   10–20  treening
02.06   10–20  treening
03.06   10–20 treening

Kose-Risti laskepaika haldab Kose-Risti Spordi- ja Vabaaja 
Keskus MTÜ. Vastutaja: Toomas Kutsar.
Telefon +3725018294, e-post kosesvk@gmail.com.

Treeningud 
 ja võistlused  

Kose-Risti  
laskepaigas
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Kose alevikus asuva Liivaku katastriüksuse ja lähiala detailpla-
neeringu algatamine.

Kose vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 214 alga-
tada Kose alevikus asuva Liivaku katastriüksuse ja lähiala 
detailplaneeringu. Fortitech OÜ (registrikood 16304297) esitas 
17.03.2022 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 21.03.2022 nr 
7-1.2/447 all) detailplaneeringu algatamiseks Kose alevikus asuval 
Liivaku katastriüksusel (katastritunnus 33801:001:1030). Planeeritava 
ala pindala on ca 4,57 ha ning see hõlmab Liivaku (katastritunnus 
33801:001:1030), osaliselt Kose tee (katastritunnus 33801:001:0289), 
osaliselt Vana-Kalsu (katastritunnus 33702:001:0406), osaliselt 
Kalsupõllu (katastritunnus 33702:001:0546), osaliselt Vahtra tee 
(katastritunnus 33801:001:0499), osaliselt Vahtra tänav (katastri-
tunnus 33801:001:0343), osaliselt Vahtra vkt. 15a (katastritunnus 
33801:001:1186), osaliselt Andrese (katastritunnus 33702:001:0273) 
ja osaliselt Sanderi (katastritunnus 33702:001:0596) katastriüksust. 
Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muut-
mine, ehitusõiguse määramine üksikelamu, kahe korteriga elamu 
või ridaelamute ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. 
Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala 
haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja teh-
novõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on 
planeeritava ala puhul tegemist väljaspool tiheasustusala paikneva 
katastriüksusega, millele on määratud korter- ja ridaelamu maa-
ala juhtotstarve, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel 
detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu algata-
mine ei ole vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneerin-
gut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. 
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on 
Kose vallavalitsus ning koostaja on Paabor Projekt OÜ (registrikood 
14260182). 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, 6339325.

Krei külas asuva Kruusamäe maaüksuse detailplaneeringu 
algatamine.

Kose vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 215 algatada 
Krei külas asuva Kruusamäe maaüksuse detailplaneeringu. Margus 
Orren esitas 18.03.2022 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 
21.03.2022 nr 7-1.2/457 all) detailplaneeringu algatamiseks Krei külas 
asuval Kruusamäe katastriüksusel (katastritunnus 33701:002:1053). 
Planeeritava ala pindala on ca 2,8 ha ning see hõlmab Kruusamäe 
(katastritunnus 33701:002:1053), osaliselt Paunküla metskond 53 
(katastritunnus 33701:002:0572), osaliselt Uus-Metsamäe (katast-
ritunnus 33701:002:1052) ja osaliselt Metsamäe (katastritunnus 
33701:002:0081) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on 
Kruusamäe katastriüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe 
muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete 
püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planee-
ringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele 
ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt 
on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitus-
loakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise 
kohustus. Tiheasustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territoo-
riumi osad, kus ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoones-
tusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üks-
teisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul 
ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade 
vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud 
Kruusamäe katastriüksuse 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 maakasu-
tuse 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 (registrikood 14260182). Korralduse ja 
korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaal-
selt EVALD-rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris. Küsimused 
ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.

Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu 
algatamine.

Kose vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 216 algatada 
Tade külas asuvate Saare tee maaüksuste detailplaneeringu. HS 
Estate OÜ (registrikood 16258918) esitas 17.03.2022 avalduse (registree-
ritud dokumendiregistris 17.03.2022 nr 7-1.2/446 all) detailplaneeringu 
algatamiseks Tade külas Saare tee maaüksustel. Planeeritava ala 
pindala on ca 1,73 ha ning see hõlmab Saare tee 5a (katastritunnus 
33801:001:0941), Saare tee 3a (katastritunnus 33801:001:0939), Saare tee 
3a juurdelõige (katastritunnus 3801:001:0946), Saare tee 1a (katastri-
tunnus 33801:001:0944), Saare tee 1 (katastritunnus 33801:001:0943), 
Saare tee 3 juurdelõige (katastritunnus 33801:001:0945), Saare 
tee 3 (katastritunnus  33801:001:0938), Saare tee 5 (katastritunnus 
33801:001:0940), Saare tee L2 (katastritunnus 33801:001:0947), Saare 
tee L1 (katastritunnus 33801:001:0942) ja osaliselt Saare tee (katastri-
tunnus 33701:002:0784) katastriüksust. Planeerimisseaduse § 140 lg. 
7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama 
planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseadu-

ses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Saare tee 5a, 
Saare tee 3a, Saare tee 3a juurdelõige, Saare tee 1a, Saare tee 1, Saare 
tee 3 juurdelõige, Saare tee 3, Saare tee 5, Saare tee L1 ja Saare tee L2 
katastriüksustel kehtib Kose vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 283 
kehtestatud Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneering, mille 
eesmärgiks oli katastriüksuste jagamine elamuehituse eesmärgil 
ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele üksikelamu ja 
abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringukohast ehitusõigust 
ei ole realiseerima asutud. Saare tee katastriüksusel kehtib Kose 
vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 154 kehtestatud Härma ja 
Rahula kinnistute detailplaneering, mille eesmärk on elamupiirkonna 
rajamine. Detailplaneering on elluviimisel ehk ehitusõigust kruntidel 
on asutud realiseerima. Saare tee maaüksuste detailplaneeringu 
eesmärk Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneeringu 
muutmine. Taotleja soov on määrata katastriüksustele ehitusõigus 
kahe korteriga elamute püstitamiseks. Kose valla üldplaneeringu 
kohaselt on planeeritava ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on 
ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koos-
tamise 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 katastriüksuste 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 maakasu-
tuse 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 Casa Planeeringud OÜ (registrikood 11647744). Korralduse 
ja korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digi-
taalselt EVALD-rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris. Küsimu-
sed ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.

 
Oru külas asuva Uuenurme katastriüksuse detailplaneeringu 
algatamine.

Kose vallavalitsus otsustas 11.04.2022 korraldusega nr 217 algatada 
Oru külas asuva Uuenurme katastriüksuse detailplaneevingu. Jüri 
Kriisemann esitas 21.03.2022 avalduse (registreeritud dokumendire-
gistris 21.03.2022 nr 7-1.2/458 all) detailplaneeringu algatamiseks Oru 
külas asuval Uuenurme katastriüksusel (katastritunnus 33801:001:1531). 
Planeeritava ala pindala on ca 1,79 ha ning see hõlmab Uuenurme 
(katastritunnus 33801:001:1531), osaliselt Biopuhasti (katastritunnus 
33701:001:0495) ja osaliselt 11203 Kolu-Tammiku tee (katastritunnus 
33701:001:0164) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on maaka-
sutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu 
või kahe korteriga elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse 
detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakor-
rale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varusta-
misele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul 
tegemist tiheasustusalal paikneva katastriüksusega, millele ei ole 
määratud maakasutuse juhtotstarvet. Maa-alad tiheasustusega ala-
del, kus maakasutuse juhtotstarvet ei ole määratud, säilivad loodus-
liku maakattega aladena. See tähendab, et üldplaneeringuga alade 
hoonestamist ei planeerita, hoonestamine on lubatud erandjuhul 
kaalutlusotsuse alusel. Kui arvestatakse üldplaneeringuga määratud 
vastava juhtotstarbega maa-ala ehitustingimusi, on alade hoonesta-
mine üldplaneeringuga kooskõlas. Kose vallavalitsus on seisukohal, 
et Uuenurme katastriüksusele ühe üksikelamu või kahe korteriga 
elamu ja abihoonete püstitamine on võimalik läbi detailplaneeringu 
koostamise. 11203 Kolu-Tammiku teel kehtib Oru küla elamugrupi 
detailplaneering, mis on kehtestatud Kose vallavolikogu 26.04.2007 
otsusega nr 104. Planeerimisseaduse § 140 lg. 7 kohaselt tuleb detail-
planeeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav 
detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu 
koostamisele ettenähtud nõuetest. Detailplaneeringut algatades 
uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu 
algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose vallavalitsus ning 
koostaja on Paabor Projekt OÜ (registrikood 14260182). Korralduse ja 
korralduse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaal-
selt EVALD-rakenduses ja Kose valla dokumendiregistris. Küsimused 
ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.

 
Ardu alevikus asuva Hiie katastriüksuse detailplaneeringu 
algatamine.

Kose vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 250 alga-
tada Ardu alevikus asuva Hiie katastriüksuse detailplanee-
ringu. Margus Laikask esitas 11.04.2022 avalduse (registreeritud 
dokumendiregistris 12.04.2022 nr 7-1.2/612 all) detailplaneeringu 
algatamiseks Ardu alevikus asuval Hiie katastriüksusel. Planeeritava 
ala pindala on ca 0,63 ha ning see hõlmab Hiie (katastritunnus 
33801:001:0423) ja osaliselt Ardu-Pala-Paunaste tee L1 (katastritun-
nus 33801:001:0091) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on 
maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine 
üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detail-
planeeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, 
juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varus-
tamisele. 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 
Hiie katastriüksuse 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 vas-
tuolus Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades 
uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplanee-
ringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose vallavalit-
sus ning koostaja on UÜ Arhitektuuribüroo M. Laikask (registrikood 
10854826). 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, 6339325.

 
Kose alevikus asuvate Uustalu tn. 16 ja Uustalu tn. 20 katastriük-
suste detailplaneeringu algatamine.

Kose vallavalitsus otsustas 26.04.2022 korraldusega nr 251 alga-
tada Kose alevikus asuvate Uustalu tn. 16 ja Uustalu tn. 20 katast-
riüksuste detailplaneeringu. Osaühing Kujundaja (registrikood 
10040851) esitas 31.03.2022 avalduse (registreeritud dokumendi-
registris 31.03.2022 nr 7-1.2/552 all) detailplaneeringu algatamiseks 
Kose alevikus asuvatel Uustalu tn. 16 (katastritunnus 33702:001:0487) 
ja Uustalu tn. 20 (katastritunnus 33801:001:0950) katastriüksustel. 
Planeeritava ala pindala on ca 2,44 ha ning see hõlmab Uustalu tn. 
16 (katastritunnus 33702:001:0487), Uustalu tn. 20 (katastritunnus 
33801:001:0950), Uustalu tn. 14 (katastritunnus 33702:001:0485), 
osaliselt Uustalu tänav (katastritunnus 33801:001:0167), Uustalu 
tänav 18 juurdelõige (katastritunnus 33801:001:0951), Uustalu tänav 
L5 (katastritunnus 33801:001:0952), Uustalu tänav L2 (katastritunnus 
33801:001:0698), Uustalu tänav L7 (katastritunnus 33801:001:0953). 
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine, ehitusõiguse 
määramine elamute ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. 
Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljas-
tusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõr-
kudega varustamisele. Planeerimisseaduse § 140 lg. 7 kohaselt tuleb 
detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala 
hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplanee-
ringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Katastriüksustel kehtib Kose 
vallavolikogu 20.06.2006 otsusega nr 54 kehtestatud Uustalu kin-
nistu detailplaneering, mille eesmärk on elamupiirkonna rajamine. 
Detailplaneering on suuremas osas ellu viidud. Kose valla üldplanee-
ringu 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 kompakt-
sele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned paiknevad/raja-
takse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse 
üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja 
naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on 
määratud planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu 
maa-ala ja looduslik haljasmaa. 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 tee-
nindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Looduslik haljasmaa 
on loodusliku või poolloodusliku ilme ja kooslusega metsa, rohumaa 
või taimestikuga ala tiheasustusega alal, kus inimese mõju on vähene. 
Loodusliku haljasmaa määramise eesmärk on eelõige säilitada 
maa-alad poollooduslikuna või looduslikuna. Alade hoonestamist ei 
planeerita, kuid lubatud on piirkonda teenindavate rajatiste (teede, 
jalgratta- ja jalgteede, tehnovõrkude, puhkerajatiste vms) rajamine. 
Lisaks on Pirita jõgi piiranguvööndini rohelises võrgustikus. Detailpla-
neeringu 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 osaühing Kujundaja 
(registrikood 10040851). Korralduse ja korralduse lisaga (sh planee-
ringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt EVALD-rakenduses ja 
Kose valla dokumendiregistris. Küsimused ja täiendav info: Enelin 
Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.

 
Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailpla-
neeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

Kose vallavalitsus võttis 26.04.2022 korraldusega nr 
270 vastu Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplanee-
ringu. Kose Vallavalitsuse 11. novembri 2021 korraldusega nr 
816 algatati Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse 
detailplaneering. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha ning see 
hõlmab Veehoidla tee 12 (katastritunnus 36302:002:0464), osaliselt 
Aasa (katastritunnus 36302:002:0472) ja osaliselt Veehoidla tee 7 
(katastritunnus 33801:001:0242) katastriüksust. Veehoidla tee 12 
katastriüksuse igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut 
Aasa katastriüksusele, mistõttu on Aasa katastriüksus osaliselt 
hõlmatud planeeritavasse alasse. Sõiduteeservituut on tähtajatu ja 
tasuta. Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe 
muutmine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstita-
miseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala 
haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja 
tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt 
on planeeritava ala puhul tegemist osaliselt tiheasustusalaga, kus 
on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu 
koostamise kohustus. Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu 
maa-ala. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla 
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üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmise ettepanekut. Krundi POS 1 ehitusõigus: 
maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, hoonete suurim lubatud 
arv 4, hoonete ehitisealune pind 500 m2, põhihoone maksimaalne 
lubatud kõrgus 8 m ja abihoonel 6 m, hoonete maksimaalne 
lubatud korruselisus 2. Planeeringualas olevatele olemasolevatele 
Aasa (POS 2) ja Veehoidla tee L7 (POS 3) planeeringualasse ulatuvale 
osale on lubatud rajada vaid teid (juurdepääsutee, mahasõidud) 
ja planeeritud tehnovõrke vastavalt planeeringus toodule. Detail-
planeeringu on kooskõlastanud muinsuskaitseamet, päästeameti 
põhja päästekeskus ja transpordiamet. Koostööd on tehtud 
tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes 
on avaldanud soovi olla kaasatud. Detailplaneeringu realiseerumisel 
avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise 
näol, mistõttu Ardu aleviku elanike arv suureneb. Lisaks suureneb 
kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Planeeringu-
alal ja vahetusläheduses asuvad muinsuskaitsealused mälestised 
ja nende kaitsevööndid. Muinsuskaitseamet on MuKS § 61 alusel 
otsustanud loobuda eritingimuste koostamise nõudest ning lisanud, 
et kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist 
olukorda. Detailplaneeringuga arvestatakse Muinsuskaitseseadusest 
tulenevaid tingimusi. Detailplaneeringuga planeeritud hoonete 
rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub 
uute kogukonnaelanike näol ja ala heakorrastamine. Kuritegevuse 
ennetamiseks soovitatud välisvalgustuse rajamisel kaasneb posi-
tiivne mõju lähiümbruse elanikele turvalisuse suurendamise näol. 
Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige 
ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud 
müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Tuginedes 
eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele 
keskkonnale puudub. Planeeritava tegevusega kaasneb väga 
vähene liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste suurenemine, 
kuid oodata ei ole ülenormatiivsete tasemete esinemist. Tuginedes 
eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju looduskesk-
konnale puudub. Planeeringulahendusega kaasnevatest mõjudest 
on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 
7.10 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud“.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23. mai kuni 5. juuni 
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 aadres-

sile 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 lahtioleku-
aegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplanee-
ringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdokumentidega 
on võimalik tutvuda Kose vallavalitsuse majandusosakonnas paber-
kandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose Vallava-
litsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse 
elektroonselt. Palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel. Seoses 
COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega jälgime 
vabariigi valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Kose 
vallavalitsus õiguse teha muudatusi avaliku väljapaneku toimumise 
osas. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.
ee, 6339325.

 
Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tedre tn 30).

Arhitektuuribüroo Nafta OÜ esitas 16.12.2021 Kose vallavalitsusele 
ehitisregistri kaudu Kose alevikus Tedre tn 30 katastriüksusele 
(registriosa nr 12954202, katastritunnus 33702:002:0434, pindala 
1242 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa) projekteerimis-
tingimuste taotluse nr 2111002/08866. Katastriüksusel kehtib Kose 
vallavolikogu 20.12.2006 otsusega nr 84 kehtestatud Alu piirkonna 
detailplaneering. Projekteerimistingimuste taotluses soovitatakse 
täpsustada Alu piirkonna detailplaneeringus käsitletud maa-alal 
asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta 
ehk reoveekanalisatsiooni lahenduse tingimusi Tedre tn. 30 katastri-
üksusel. Tedre tn. 30 katastriüksuse reovee ärajuhtimiseks on taotleja 
soov püstitada katastriüksusele reoveepumpla ning lahendada 
katastriüksuse sisene ja tee maal asuv survekanalisatsiooni lahendus 
kuni voolurahustuskaevuni. Kose vallavalitsus on seisukohal, et Kose 
vallavolikogu 20.12.2006 otsusega nr 84 kehtestatud Alu piirkonna 
detailplaneeringus määratud ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise 
võimalikku asukohta on võimalik muuta läbi projekteerimistingi-
muste. Üksikelamu teenindamiseks vajalik reoveepumpla koos 
survekanalisatsiooniga ei muuda planeeringulahendust olemuslikult, 
sest ülejäänud ala reovee kanaliseerimine toimub vastavalt kehtivale 
detailplaneeringule. Kavandatud muudatus ei oma olulist ruumilist 
mõju. Eraldiseisva reoveepumpla rajamisega tuleb vältida sellest 
tekkivat võimalikku negatiivset mõju naaberkinnistutele, sh reovee-
pumpla kujast tekkiv mõju. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik 
väljapanek toimub 02.05–15.05.2022 Kose valla veebilehel. Avaliku 
väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projek-

teerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta 
kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@
kosevald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid 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, 6339325.

 
Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tedre tn 32)

Arhitektuuribüroo Nafta OÜ esitas 16.12.2021 Kose vallavalitsusele 
ehitisregistri kaudu Kose alevikus Tedre tn. 32 katastriüksusele (regist-
riosa nr 12955502, katastritunnus 33702:002:0451, pindala 1245 m2, 
maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa) projekteerimistingimuste 
taotluse nr 2111002/08868. Katastriüksusel kehtib Kose vallavolikogu 
20.12.2006 otsusega nr 84 kehtestatud Alu piirkonna detailplanee-
ring. Projekteerimistingimuste taotluses soovitatakse täpsustada 
Alu piirkonna detailplaneeringus käsitletud maa-alal asuva ehitise 
teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ehk reoveeka-
nalisatsiooni lahenduse tingimusi Tedre tn. 32 katastriüksusel. Tedre 
tn. 32 katastriüksuse reovee ärajuhtimiseks on taotleja soov püstitada 
katastriüksusele reoveepumpla ning lahendada katastriüksuse sisene 
ja tee maal asuv survekanalisatsiooni lahendus kuni voolurahus-
tuskaevuni. Kose vallavalitsus on seisukohal, et Kose vallavolikogu 
20.12.2006 otsusega nr 84 kehtestatud Alu piirkonna detailplaneerin-
gus määratud ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asu-
kohta on võimalik muuta läbi projekteerimistingimuste. Üksikelamu 
teenindamiseks vajalik reoveepumpla koos survekanalisatsiooniga 
ei muuda planeeringulahendust olemuslikult, sest ülejäänud ala 
reovee kanaliseerimine toimub vastavalt kehtivale detailplaneeringule. 
Kavandatud muudatus ei oma olulist ruumilist mõju. Eraldiseisva 
reoveepumpla rajamisega tuleb vältida sellest tekkivat võimalikku 
negatiivset mõju naaberkinnistutele, sh reoveepumpla kujast tekkiv 
mõju. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 
02.05–15.05.2022 Kose valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on 
huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste 
andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepa-
nekuid 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, 
6339325.

Palume piirkondadel 
ja ettevõtetel, kes 
soovivad olla osali-
sed  Kose valla Maal 

elamise päeva programmis, 
endast teada andma ning 
ootame teie piirkonna tege-
vuste programmi hiljemalt 
27. maiks 2022.  Palun saatke 
see margit.eerik@kosevald.ee. 

Ühtlasi  kutsume üles 
andma aktiivselt märku Kose 
vallas tegutsemist alustanud 

ettevõtete kohta ja valda 
elama kolinud tublide inimeste 
kohta, kellest kirjutada edu-
lugusid avaldamiseks Maal 
elamise päeva kodulehel ja 
reklaamikanalites, aga ka Kose 
valla infokanalites.

Vaata ka: www.maalelami-
sepaev.ee.

Meeldivat koostööd soo-
vides!

KOSE VALLAVALITSUS

Ardu kirves 2022

23. aprilli õhtul  
toimus 
Ardu 
alevikus 

t r a d i t s i o o n i l i n e  k i r v e - 
heitmise võistlus. Seda on 
peetud alates 2001. aastast.

Üritus on ainulaadne kogu 
Eestis ning korraldatakse 
Ardu mehe auks, kelle kuvand 
on tekkinud asulast leitud 
neoliitilise kalmistu säilme-
test. Koos mehe luustikuga 
leiti haudadest mitmeid ese-
meid ning üks neist oli kivist 
venekirves. Taoline kirves 
on ka praeguste võistluste 

heiteriist. Mõõduvõtmise 
teeb eriliseks nii omapärane 
viskevahend, kui ka reeglid, 
millega on lubatud igal võist-
lejal sooritada ainult üks vise 
ilma eelkatseta. Peale selle on 
kirveheidet võimalik võita 
ainult ühe korra kümne aasta 
jooksul. 

Seekord oli sündmus pisut 
isesugusem, sest üritust peeti 
koos Kose valla mängude 
osavõistlusega. Osavõtjate 
arv oli tänavu seetõttu eriti 
suur ning võistlustulle astus 
ühtekokku 76 osalist, nendest 
28 naist ja 48 meest. 

Võitjaks krooniti naistest 
Ingrit Allas ning meestest 
Erkki Karjamaa. Kose valla 
mängude külade arvestuses 
tuli koduväljaku eelist kasu-
tades parimaks Ardu alevik. 
Väiksemad osalejad said 
oma võimeid proovile panna 
nii kergema kummihaamri 
loopimises, kui ka lõbusates 
mängudes meelt lahutada. 

Täname kõiki osavõtjaid. 

REENO PUUSEP
MTÜ Ardu Alevikuselts

Tänavused võitjad Erkki 
Karjamaa ja Ingrit Allas.

Maal elamise päev toimub  
24. septembril 

mailto:kosesvk@gmail.com
mailto:margit.eerik@kosevald.ee
http://www.maalelamisepaev.ee/
http://www.maalelamisepaev.ee/
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SÜNDISID KENNERTH LUKK
CARL RAADEL
RAGNAR TAIDRE
SÄDELI KURG
LOORE VEERMÄE
SKYLER KÜTT
MERLIIN KESKÜLA
LOVIISE RADA
REBEKKA RÜÜT

85 
IVO-ANGELIUS KITSING
LUDMILLA KÄSPER
MALLE RUHNO
ALEKSANDRA BELOMESTNOVA

80 
LILLE VILBA
AINO KÄBI
VIIVE PAJUSTE
VÄINO UUVITS

75 
LINDA TEEÄÄR
ELLEN JÄRVE
HEILI KINDEL

AIMI SIIMUMÄE
EINER SALUPÕLD
MILVI RÜÜTSALU
MILVI TOMBERG
EINAR VEETAMM

70 
JEKATERINA REINTAM
LEMMI ALLIKVEE
LEA KIMMER
LEMBIT KLIIMAR
JÜRI RAUDSEPP
HELLE VIHOLAINEN
MAIRE SOOMER
REET NOKKUR
VALVE NURMEPUU
ÕIE TAMM

PALJU ÕNNE

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

HELGA   
HALLIKMA

Elulõng meenutab kurbusega 
klubi asutajat ja head sõpra.

Südamlik kaastunne 
Alysele armsa

VANAEMA 
kaotuse puhul. 

Kose Lasteaed PäevaLill  
Ravila maja kolleegid

 Avaldame sügavat kaastunnet

Urmas Viigipuule perega 

EMA 
lahkumise puhul. 

 Karin ja Aavo

Avaldame sügavat kaastunnet 
Tiit Suurkasele kalli ema

LEHTE  
SUURKASK 

surma puhul. 

Töökaaslased OÜst Kose Vesi

Südamlik kaastunne Teile Hilly 
ja Mati kalli poja

IVARI 
kaotuse puhul. 

  Merike ja Peeter

Südamlik kaastunne Andresele

EMA 
kaotuse puhul. 

 Tõnu, Ando, Janek

JÄÄDAVALT 
LAHKUSID

PETER KALJURAAG
ELME ORAS
EMILDA TOOMSALU
LEHTE SUURKASK
ELVIRA KINSFATER
MARE TARTO

Info ja tellimine

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

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

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

PUITBRIKETT PELLETKAMINAPUUD

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

MULLA
MÜÜK

TEEME KA HALJASTUSTÖID

E-R 8-17.00  Vahtra 19, Kose
Tel: 6756333, 5188220

UUS! 3D SILDADE 
REGULEERIMINE 
● Autode hooldus ja remont,   
   diagnostika.

● Rehvitööd.

● Autode, busside, veo-
  autode kere- ja värvitööd.

Tark pühib kevadel. 
Teie korstnapühkija!

info@akorsten.ee
tel 5648 3971

 

OÜ

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

OSTAME  
PÕLLU- JA METSAMAAD

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

Ettemaksuvõimalus, kiire tehing.

Palun aidake leida 
meie (kiibistatud) 
kiisu SIPSU, kes jäi 
kadunuks 30.03.22. 

Pikk tn 25, Kose. 
Leiutasu.

Tel. 5560 2639  
         554 0764

SOOVID TEADA OMA 
KINNISVARA VÄÄRTUST?

CAROLIN TALI
+372 51 69 305
carolin.tali@uusmaa.ee

VÕTA ÜHENDUST  
TASUTA KONSULTATSIOONIKS!

Õnnetunnet  
südamesse!

SERGEI KOZLOV

55  
Põltsamaa Mesinike Seltsi 

liikmed

 TUTVUSTAME TEENUSEID JA 
SOOVITAME RAAMATUID, 

TOIMUB TASUTA RAAMATU LAAT,
KELL 12.00 - 13.00 ESINEB RISTSÕNAMEISTER,

LASTEKIRJANIK JA LAUAMÄNGUDE LOOJA 

TARMO TUULE

RAAMATUKOGU TULEB ÕUE !

7. MAIL KOSE RAAMATUKOGU TELK 
KEVADLAADAL "KOSE KUTSUB KÜLLA"

 

LEIA MEID KULTUURIKESKUSE HOOVIST!
10.00 - 14.00

Kose  
vallavalitsus kuulutab välja  

enampakkumise 
korteriomandile aadressiga 

Pala tee 6-17,  
Ardu alevik,  

Kose vald, Harjumaa. 

Korteriomandi alghind  
20 000 eurot. Täpsem info: 

www.kosevald.ee.

võtab konkursi korras tööle:

· AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE 
ÕPETAJA 0,75 ametikohta;

· ERIPEDAGOOGI/LOGOPEEDI/ 
TUGIÕPETAJA 1,0 ametikohta  
(tähtajalise lepinguga lapsehoolduspuhkusel 
viibiva töötaja asemel).

Tööleasumise aeg on augustis 2022.

CV  ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 
hiljemalt  17. maiks aadressil kool@orukool.edu.ee.

Lisainfo telefonil 60 79 148, 60 79 136. TULE TEE PÄIKESEST 
ELEKTRIT!

Lisainfo tel. 639 1430 / e-post: kliimaseade@kliimaseade.ee 

www.kliimaseade.ee

Kliimaseade OÜ pakub koostööd firmadele, 
kel on pädevus ja kogemus

PÄIKESEPANEELIDE
PAIGALDAMISEL

Meie poolt professionaalsed koolitused ja 
objektid üle kogu Eesti.

http://www.kosevald.ee/
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Kõigile viimase 10 aasta jooksul 
peaajukahjustuse omandanud ja 

töölt eemale jäänud täiskasvanutele!

KURSUS ANNAB:
• individuaalse tegevuskava
• toetatud keskkonna
• teadlikkuse oma kahjustusest
• isikliku õpimapi

 www.astangu.ee / info@astangu.ee +372 687 7231

Kõigile viimase 10 aasta jooksul 
peaajukahjustuse omandanud ja 

töölt eemale jäänud täiskasvanutele!

ERINEVAD TEGEVUSED:
• puidutöö
• keraamika
• loovteraapia
• loovliikumine
• kehaline arendamine
• kõnearendus• kõnearendus
• karjääri planeerimine
• enesetunnetus jpm

 www.astangu.ee / info@astangu.ee +372 687 7231

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

VEOMEISTER.EE
559 691 35

KODULE • ÜHISTULE • ETTEVÕTTELE

Kaur, tel 5343 9250, kaur@reinpaul.ee

Ostame:
• kasvavat võsa
• ladustatud võsa

• raidmeid
• lepikute raieõigust
• saetööstuse jääke

 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee


