
kelle arusaam maailmast on juba 
päris hea,“ kiidab Heli.

Tehnika tõrjub loodust
Kuigi infotehnoloogia avab 
inimkonna jaoks enneolematuid 
võimalusi informatsiooni han-
kida, on selle tulemusel kontakt 
loodusega jäänud napimaks. Nii 
tullaksegi täna kooli mõnevõrra 
kesisemate teadmistega kui 
paarkümmend aastat tagasi.

Heli on enda südameasjaks 
võtnud keskkonnateemade 
väärtustamise läbi loodusmat-
kade. Nii viibki ta oma õpilasi 
matkaradadele, et klassiruumis 
räägitu ka reaalsuses kinnistuks. 
„Minu jaoks pole see ainult töö, 
vaid ka missioon ja võimalus 
viibida õpilastega looduses,“ 
räägib Heli.

Õpilastega tehtavad matkad 
on eripalgelised: kord matka-
takse metsas, kord mere ääres. 
Kuna Lahemaa looduskooliga 
on Heli sisse seadnud head suh-

ted, matkatakse ja õpitakse ka 
Lahemaa rahvuspargi radadel. 
Üheks kiiduväärt aktsiooniks 
on Heli hinnangul ka maail-
makoristuspäev, millest Oru 
põhikooli õpilased igal aastal 
osa võtavad.

Tublil õpetajal tublid 
õpilased
Heli Viiuli õpilased on tublid 
nii sõnades, tegudes kui olüm-
piaadidel: näiteks möödunud 
õppeaastal saavutasid tema 
juhendatud õpilased bioloo-
giaolümpiaadi Harjumaa voo-
rus teise koha, pääsedes edasi 
vabariiklikku vooru.

„Väikese maakooli üheks 
eeliseks on see, et õpilaste ja 
õpetajate omavaheline suhe 
on linnaga võrreldes kindlasti 
soojem, mistõttu soovitakse ka 
tavapärasest rohkem ühiselt 
ette võtta,“ kõneleb Heli.

Kuna õpetajakarjääri on 
Helil ette näidata pea 30 aastat, 
on selle aja jooksul maailmas 
toimetama asunud hulgaliselt 
neid inimesi, kes Heli juhen-
damisel tööõpetust, bioloogiat, 
loodusõpetust või geograafiat 
tundma õppinud. Heli kinnitab, 
et iga õpetaja südant soojendab 
kunagise õpilase hea sõna. „See 
on justkui märk sellest, et tehtu 
on korda läinud,“ leiab Heli.

Aasta õpetajaks saamist 
Heli ette näha ei osanud ning 
ka teda tiitlile esitanud kol-
leegid suutsid saladust hoida. 
„Teada saades olin nii üllatu-
nud, ehmunud kui tänulik,“ 
ütleb ta. „Kindlasti on see aga 
tunnustus nii koolile, kollee-
gidele kui õpilastele, kellega 
mul on au koos toimetada.“ 
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Tänu Helile liitus Oru 
põhikool Rohelise 
kooli projektiga ning 
on tänaseks Rohelise 

kooli lipu pälvinud kaks korda. 
Just keskkonnateadliku mõt-
teviisi edendamine on Helile 
kui loodusesõbrale eriti süda-
melähedane.

„Nii Rohelise kooli kui minu 
enda missioon on anda õpi-
lastele võime näha suurt pilti 
ja mõista nii enda kui teiste 
rolli meie ühises ökosüsteemis,“ 
räägib Oru põhikoolis enam kui 
11 aastat töötanud Heli, kelle 
sõnul peab kodanik maailma 
mõistma. „Näiteks prahti oleme 
õppinud järve mitte viskama, 
kuid neid, kes veekogu kaldal 
oma autot pesevad, leidub kah-
juks endiselt.“

Üheks murekohaks, millega 
tänane haridussüsteem rinda 
pistma peab, on rohepesu: kesk-
konnasõbralikkuse egiidi alla 
armastavad kohati koonduda ka 
need, kelle tegevus tegelikkuses 
loodusele kasulik ei ole. 

„Keskkonna eest seistes 
peame aru sellest, mida üks 
või teine tegu suuremas koos-
mõjus kaasa toob. Kui inimene 
ümbritsevat ei mõista, läheb ta 
kõikvõimalike kahtlaste üles-
kutsetega meeleldi kaasa, tehes 
oma käitumisega lõpuks aga 
vaat et karuteene,“ ütleb Heli.

Õpetaja, kellele meeldib 
aias toimetada
Heli Viiul kasvas üles Kose 
vallas ja puutus taimedega juba 
varases nooruses kokku, sest 
lisaks sellele, et Heli vanaema oli 
aednik, hakkas aedniku ametist 
unistama ka väike Heli. „Mul 
tekkis kinnisidee, et tahan olla 
aednik ja oma elu loodusega 

siduda,“ meenutab õpetaja Viiul.
Nii õppiski Heli alguses aian-
dust, jätkates seejärel õpinguid 
EPAs ehk Eesti põllumajanduse 
akadeemias (praeguses Maa-
ülikoolis – toim.), omandades 
agronoomi elukutse.

1995. aastal pakuti Helile 
võimalust asuda tööle Kosejõe 
koolis, kus lisaks tööõpetuse 
õpetaja ametile tuli hoolt 
kanda ka kooliaia eest. Kuna 
pöördelised üheksakümnendad 
mõjutasid tugevalt ka nõudlust 
agronoomide järele, võttis Heli 
koha meeleldi vastu. Koolis 
õppis toona ligi 150 õpilast 
ning 1997. aastal suundus Heli 
tänasesse Tallinna ülikooli peda-
googi kutset omandama.

2011. aastal sai Heli tööpak-
kumise oma tänaselt tööandjalt, 
Oru põhikoolilt.

Ka õpetaja õpib terve 
elu
Kose 2022. aasta õpetaja ei 
armasta loorberitele puhkama 
jääda: lisaks agronoomi kutsele 
õppis Heli juurde ka maasti-
kuehitaja ameti. Nii suudab 
ta väljas ka puudel mitte eriti 
vahet tegevale inimesele (loe: 
minule) selgitada, mitu erine-
vat pärnapuu alamliiki Eestis 
kasvab ja mis neid eristab.

Heli sõnul tasub kindlasti 
end pidevalt täiendada, sest 
vanusega kasvab ka soov õpi-
tut mõista. „Keskeas õppides 
suhtume me õpitavasse hoopis 
teistmoodi,“ ütleb ta.

Kuigi Helile meeldivad igas 
vanuses õpilased, on maailma 
suurt pilti kergem seletada neile, 
kel juba vanust ja motivatsiooni 
seda mõista. „Siinkohal on pas-
lik esile tõsta Oru põhikooli 9. 
klassi õpilasi, kes on tublid ja 
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Õiglane hind ja 
täiendav pileti-

tulu võimaldaks 
suurendada liini-

mahtu.  
DEMIS VOSS
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KOSE-UUEMÕISA KÜLA-
KESKUS
2, 16. ja 30.11 kell 18.30 
Kose-Uuemõisa pilliklubi 
kohtumised. Lisainfo: 
56467476.
10.11 kell 19.00 meeli ergutav 
kohtumine „Imeline eeterlike 
õlide maailm“. Tasuta.
17.11 kell 18.30 käsitööklubi 
kohtumine – sokkide 
kudumise töötuba. Juhen-
dab Raina Kruus. Lisainfo ja 
eelregistreerimine: kukula-
keskus@kose.ee.
26.11 kell 18.00 naiskoor 
Meelika traditsiooniline jõu-
luootuse kontsert. Tasuta.

KOSE KULTUURIKESKUS 
10.11 kell 18 muusikaline 
komöödia „Will, Will, kroko-
dill“. Kell 20 menufilm „Kus 
laulavad langustid“. Piletid 
Piletimaailmas ja kohapeal.
11.11 kell 18 Isadepäeva kont-
sert. Tiitli „Kose valla aasta 
isa“ üleandmine. Tasuta!
18.11 kell 15 eakate pidu – 
Kadrid sügisvärvides. Osalus-
tasu 3 eurot.
22.11 kell 18 helkurkõnd kogu 
perele. Kogunemine Kose 
kultuurikeskuse ees. 5 km. 
24.11 kell 19 etendus „Agu-
lihärrad“. Piletid müügil 
Piletimaailmas.
27.11 kell kell 16 Kose kirikus 
ja kseskväljakul  advendi-
küünla süütamine.
3.12 kell 10–14 isetegijate 
jõuluturg. 

KOSE PÄEVAKESKUS
2,9,16,30. 11 ja 7.12 kell 12.00 
kohvik. 
15.11 kell 10.30 Ardus ja kell 
12.00 Kosel inkotuba. 
18.11 kell 15.00 eakate pidu. 
Osalustasu 3 eurot. Teata 
tulekust tel. 6756202. 
21.11 kell 17.30 väljasõit teat-
risse. 
25.11 kell 13.00 Elulõnga 
sünnipäevad. 

KOSE RAAMATUKOGU
RAAMATUNÄITUSED: 
„Põhjala loodus” ja „Koo või 
heegelda midagi ilusat”.
Lastele: „Karupoeg Puhhist 
Mõmmini”, lugusid ja jutte 
karudest. Kaisukaru 120.
NOORTELE: täiskasvanute 
raamaturiiulist noortele.
KLAASKAPIS Kristina Valdma 
keraamika ja Karoliina Krein-
taali fotonäitus „Maailmapa-
randajad”.
16.11 kell 18 tuleb külla Elo 
Selirand.

Kose aasta õpetaja HELI VIIUL: kodanik 
peab nägema suurt pilti
2022. aasta Kose 
valla õpetaja tiitli 
pälvis Oru põhikooli 
loodusõpetuse, 
geograafia- ja 
bioloogiaõpetaja 
Heli Viiul. 28 aastat 
õpetajana töötanud 
Heli on kolleegide 
sõnul rahulik, 
sõbralik, õpilastega 
arvestav, abivalmis 
ning loomult tõeline 
loodusesõber.

MIS ON MIS: 
Roheline kool 
Projekti eesmärk on aidata 
lastel ja noortel kujuneda 
jätkusuutlikult mõtlevateks 
keskkonnateadlikeks inimes-
teks. Tänased lapsed ja noored 
otsustavad tulevikus, millises 
maailmas elame ja kuidas 
Maa rikkust kasutatakse. 
Programm toob keskkon-
nasäästlikku mõtteviisi kooli 
või lasteaia tegemistesse ning 
seda süsteemselt ja tervikli-
kult.

Ülemaailmselt juhib 
programmi Taanis asuv valit-
susväline mittetulundusühing 
Foundation for Environmental 
Education (FEE), mille eesmärk 
on keskkonnahariduse abil 
edendada jätkusuutlikku 
arengut. 

Eestis juhib Rohelise kooli 
programmi Tartu loodusmaja.

Eestis on programmiga 
liitunud peaaegu 200 kooli, 
huvikooli ja lasteaeda.

FEE kaheksa hariduslikku 
põhimõtet, mida järgivad 
kõik programmidega liitunud 
organisatsioonid:
1. Kindlustame, et osavõtjad 

on haaratud õppimise/õpe-
tamise protsessi.

2. Julgustame osavõtjaid 
tegema informeeritud kesk-
konnaotsuseid ja sekkuma 
igapäevaelus ettetuleva-
tesse keskkonnaalastesse 
situatsioonidesse konkreetse 
tegevusega.

3. Innustame osavõtjaid 
tegema aktiivset koostööd 
ja kaasama kogukonda välja 
töötama ühiseid lahendusi.

4. Toetame osavõtjaid 
hindama oma ettekujutusi, 
teadmisi ja kogemusi, et 
arendada kriitilist mõtlemist 
ja olema avatud muutustele.

5. Innustame osavõtjaid 
mõistma, et igapäevaelu 
kultuur on jätkusuutlikkuse 
lahutamatu osa.

6. Innustame osavõtjaid 
jagama inspireerivaid 
lugusid oma saavutustest, 
ebaõnnestumistest ja 
väärtustest, õppima neist ja 
üksteist toetama.

7. Innustame osavõtjaid 
jätkuvalt uurima, testima ja 
jagama innovaatilisi lähene-
misi, meetodeid ja tehnikaid.

8. Kindlustame, et program-
mides on kesksed pidevad 
parendused monitoorimise 
ja hindamise läbi.
Rohelise kooli programm 

kätkeb endas 12 põhiteemat, 
milleks on: jäätmed, kliima-
muutused, kooliõu, meri ja ran-
nik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, 
globaalne kodakondsus, 
elurikkus ja loodus, transport, 
energia ja toit.

Allikad: Tartu loodusmaja, 
Kose vallavalitsus

KOMMENTAAR:
Valik oli raske
Kose vallavolikogu ja hari-
duskomisjoni esimehe Merle 
Pussaku sõnul esitati Kose 
aasta õpetaja tiitlile kokku 
kümme kandidaati. 

„Kõik kümme kandidaati 
olid väga tugevad ning valiku 
tegemine ei olnud kerge,” 
ütleb Pussak, kelle sõnul vääri-
vad kõik õpetajad tunnustust. 
„Ma ei tea ühtegi õpetajat, kes 
oma tööd südamega ei teeks. 
Kuid aasta õpetajaid saab olla 
siiski üks.”

Kose aasta õpetaja tiitel anti 
välja kolmandat korda. 2020. 
aastal pälvis tiitli Kose huvikooli 
treener, lasteaia liikumis- 
õpetaja ja spordiosakonna 
õppejuht Sander Prits, eelmisel 
aastal aga Kose Päevalille laste-
aia muusikaõpetaja Marika 
Raja. Aasta õpetaja valib 
volikogu hariduskomisjon.

Kose valla aasta õpetaja, 28 aastat Oru põhikoolis töötanud Heli Viiul. 

FOTO: SIMMO SAAR
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DEMIS VOSS,
Kose vallavanem

Alevikuselts ja vald 
ongi pöördunud 
vedajate poole pal-
vega Ardus peatus 

liinigraafikusse lisada, kuid 
seni tulutult. Pikemas pers-
pektiivis näen lahendusena 
Põhja-Eesti Ühistranspordi-
keskuse (PEÜTK) laienemist 
Järva maakonda, mis kasvataks 
keskuse tegevusmahtu ja tähen-
daks ardukatele paremat ühist-
ranspordiühendust Tallinna ja 
Paide suunal. Ent need arengud 
võtavad aega. 

Kas bussid ikka 
sõidavad tasuta?
Kui kaugliinivedu toimib 
kommertsalustel, siis tänased 
avalikud liinid ehk maakonna-
liinid on üles ehitatud tasuta 
ühistranspordi nime all. Kui 
enamikes maakondades on 
ühistransport kõigile tasuta, 
siis Harjumaa on selles osas 
väike erand: Harjumaal kehtib 
0-eurone pileti hind õpilastele 
(kuni 19 eluaastat) ja eakatele 
(alates 63. eluaastast). Ent 
tasuta süsteem tervikuna ei 
saa igavesti kesta, sest tasuta 
avalikke teenuseid ei ole olemas. 
Tasuta ühistranspordi ülalpida-
miseks kulub maksumaksja raha 
ja palju, iga aastaga üha enam. 

Teiseks probleemiks on 
asjaolu, et õiglase teenuse 
hinnastamise ja lisapiletitulu 
teenimise juures karistataks 
ühistranspordikeskuseid ning 
selle arvelt väheneks riigi 
dotatsioon. Õiglane hind ja 

täiendav piletitulu võimaldaks 
kas suurendada liinimahtu või 
arendusprojektide mahtu, mille 
hulka kuulub mh nõudluspõhise 
ühistranspordi pilootprojektide 
läbiviimine. 

PEÜTK hinnangul on üha 
kerkivad kütusehinnad suuren-
danud nõudlust bussiliinide 
järele, terve Harjumaa täiendav 
vajadus olemasolevate liinide 
teenindamiseks on ligikaudu 
60 000 liinikilomeetrit. Seda 
trendi kinnitab ka Kose valla 
kogemus. Ent on selge, et täna-
sest riigipoolsest dotatsioonist 
arenemiseks ei piisa – hetkel on 
kindel vaid see, et aasta lõpuni 
olemasolevad liinid säilivad. 
Eks näis, kas või kuidas tule-
vased valimised ühistranspordi 
korraldamist ja rahastamist 
muudavad. 

Ka meie kulud tõusevad
Omavalitsusel ei ole olukorra 
parandamiseks võimalik 
kuigi palju teha. Kose valla 
esmane prioriteet on õpilaste 
koolivedu – sellel põhinev 
vallasisene ühistransport on 
üles ehitatud koolibussilii-
nidel. On paslik mainida, et 
2022. aastal on kavandatud 
eelarvekulud ühistranspordile  
407 000 eurot. See summa 
sisaldab lisaks ühistranspor-
dikeskuse liinide teenindamise 
lepingule ka valla bussijuhtide ja 
bussidega seonduvaid kulusid, 
kuid kütuse hinna kallinemise 
tõttu tuleb lisaeelarves ette 
näha täiendavalt 33 000 eurot 
olemasolevate liinide teenin-
damise jätkamiseks.

Lisaks tuleb ühistranspordi 
osana juurde arvestada erivaja-
dustega inimeste transpordikulu 
(27 000) ja hariduslike erivaja-
dustega õpilaste transpordiku-
lud (ligikaudu 20 000). Täna 
on teada 2023.aasta prognoos 
PEÜTK liinilepingu finant-
seerimiseks – 463 000 eurot –,  
kuid sellele lisanduvad ka kõik 
muud eritranspordiliigid. Kuna 
täna on suur surve olemasole-
vate liinide säilitamisele, ei ole 
meil hetkel võimalik uusi liine 
juurde tekitada. 

Lux Expressi bussid 
peatuvad Tindimäel
Seoses Tartu maantee uue 
neljarealise Kose-Võõbu lõigu 
valmimisega tuli riigil muuta 
Kose vallas kaugliinide bussi-
peatuste asukohti Kose-Ristil ja 
Ardus. Ardu risti peatus valmis 
tee-ehitustööde käigus, Tindi-
mäe bussipeatus-parkla valmis 
eelmisel aastal, selle maksumus 
oli ligi 330 000 eurot. 

2021. aasta lõpus peatus 
Tindimäel üks vedaja. Kevadel 
alustas Kose vald läbirääkimisi 
ASiga Lux Express Estonia pea-
tuse lisamiseks nende liinigraa-
fikusse, et säiliks Kose-Risti 2 
ja lisanduks Tindimäe parkla 
peatus. Paraku on kaugliini 
bussiliikluses omavalitsusel 
võimalik küllaltki vähe kaasa 
rääkida ja peatuskohti nõuda. 
Lux Express ei näinud võima-
lust mõlema peatuse teeninda-
miseks, sest kliendile müüvad 
nad ju kiiret otseühendust. 
Küll jõuti bussifirmaga läbirää-
kimiste käigus kokkuleppele, et 
loogiline on Kose-Risti 2 peatus 
nihutada Tindimäele: Tallinna 
poolt sõitvad bussid peatuvad 
Kuivajõel, mille vahemaa Kose-
Risti peatusega (kus peatuvad 
Tartu ja Valga poolt sõitvad 
bussid) on ligikaudu 4 km, mis 
on reisija jaoks ebamõistlikult 
pikk ja ebamugav vahemaa. 
Teiseks asuvad Tindimäe ja 
Kuivajõe peatused tervikuna 
valla kahe suurima asula mõistes 

üsna keskel, mistõttu võidavad 
muudatusest Kose-Uuemõisa 
piirkonna elanikud. 

Täna peatuvad Tindimäel 
Arilix OÜ, AS Hansa Bussi-
liinid, GoBus AS ja AS MK 
Autobuss, kõik kokku nelja 
liiniga. Novembrist lisan-
duvad Tindimäele ASi Lux 
Express Estonia liinid, sõltu-
valt nädalapäevadest on neid 
6-8. Tindimäelt saab sõita 
Tallinnasse, mis on täiendav 
alternatiiv maakonnaliinidele. 
Lux Expressi soovitus on pilet 
ette osta veebist, siis on reisijal 
kindlus, et tal on bussis koht, 
sest bussid võivad olla välja 
müüdud.

Ainsana jääb Kose-Risti 2 
peatus Lux Express reisile, mis 
väljub Tartust Tallinnasse kell 
16.30, seda muudatust trans-
pordiamet ei kinnitanud. 

Tallinnast väljuvate liinide 
osas peatub Kuivajõel sõltuvalt 
nädalapäevast 13 kaugliini, 1. 
novembrist lisandub veel kaks 
Lux Expressi liini. Kõige liht-
sam on kaugliinide sõidugraa-
fikuid otsida veebilehelt www.
peatus.ee. 

Kuidas edasi?
On tõsiasi, et mitte ainult Eesti, 
vaid ka Euroopa ja kogu maailm 
tervikuna on sattunud selle 
sajandi suurimasse kriisi. Kui 
koroonaviirus lõi aluse tõsi-
seks majanduslanguseks, siis 
Venemaa agressiivne tegevus 
on tinginud nii toorainehindade 
kui sellest tulenevalt üleüldise 
hinnatõusu. Kõike kontekstis 
arvestades tuleb tõdeda, et 
oleme rahuldavalt hakkama 
saanud ja suuremale osale 
kasutajatest on ühistranspor-
dilahendused toimivad.

Peame mõistma, et keerulis-
tel aegadel tuleb kõikidel hoida 
kokku ja leida kogukondades 
sõpru, naabreid, tuttavaid, 
et ühiselt sõite planeerida ja 
kulusid jagada.

Aga head ajad naasevad 
kunagi kindlasti.  

VALLAELU 

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. Kose Teataja kaastööd palub toimetus esitada HILJEMALT IGA KUU VIIMASEKS KOLMAPÄEVAKS!  

Valla jäätmekava muutmiseks  
ettepanekuid ei tehtud
Kose valla jäätmekava avalik väljapanek lõppes 5. oktoobril, 
ettepanekuid kava muutmiseks ei laekunud.

Alates 22. septembrist oli jäätmekavaga võimalik tutvuda nii 
Kose valla kodulehel kui vallavalitsuse majandusosakonnas, kus 
jäätmekava oli võimalik lugeda paberkandjal.

Seoses ettepanekute puudumisega jäi ära ka 6. oktoobri 
veebiarutelu.

Kose valla jäätmekava 2022–2027 on omavalitsuse jäätme-
hooldust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk on 
määrata jäätmehoolduse arengusuunad, tegevused ja meet-
med aastani 2027. 

Jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ja 
ülevaadet jäätmemajandusega seotud probleemidest, fiksee-
rib arengueesmärgid ning toob välja eesmärkide elluviimise 
tegevuskava.

KOSE VALLAVALITSUS

KOSE VALLAVOLIKOGU  
ISTUNGILT

Kose vallavolikogu viieteistkümnes istung toimus 
13.10.2022 Kose vallamajas. Istungit juhatas vallavolikogu 
esimees Merle Pussak.

Istungist võtsid osa Kose vallavolikogu liikmed: Martin Innos, 
Timo Nikitin, Tarvi Nikker, Moonika Kuuseoja, Siiri Tammeleht, 
Annely Tisler, Lembit Nael, Mirko Kiison, Ott Valdma, Alvar Kasera, 
Margit Mikk, Martin Medar, Siim Pohlak, Kalle Sleng, Andres Õis.

Puudusid: Katrin Taniste, Pelle Pohlak, Janno Jõffert.
Kose vallavolikogu määrusega nr 23 kinnitati Kose valla eelar-

vestrateegia 2023‒2026 aastateks.
Toimus määruse eelnõu „Eratee avalikes huvides omandamise ja 

avalikuks kasutamiseks määramise kord“ esimene lugemine.
Kose vallavolikogu otsusega nr 134 volitati vallavanemat (edasi-

volitamise õigusega) allkirjastama isikliku kasutusõiguse lepingut 
ja asjaõiguslepingut Oru külas asuvale kinnisasjale, eesmärgiga 
sadevee kraavi rajamiseks, omamiseks ja avalikuks kasutamiseks ja 
kõikide tööde teostamiseks.

Kose vallavolikogu otsusega nr 135 kinnitati Kose valla aasta 
isaks Rein Nael.

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

Ühistranspordi hetkeseis: 
võitlus käib olemasoleva  
säilitamise nimel
Praegusel roheajastul, mil räägitakse 
palju ühistranspordi vajalikkusest, tuleb 
kurvalt tõdeda, et tegelikkuses ei rahulda 
täna pakutavad võimalused kõiki reisijate 
vajadusi. Eriti kurvas seisus on Ardu, sest 
alevikust enam kaugliin läbi ei sõida –  
augusti keskel lõpetas Taisto Ardut 
läbinud Express OÜ Valga-Tallinna liini 
teenindamise. 

Tulenevalt elektriener-
gia kõrgest hinnast 
muutuvad a lates 
1. detsembrist OÜ 

Kose Vesi teenuste hinnad, 
hinnatõusu otstarbekuse on 
üle vaadanud ja kinnitanud 
konkurentsiamet. Kui alates 
1. juulist on käibemaksuga 

tasu võetud vee eest olnud 
1,86 eurot m3 kohta, siis det-
sembrist tuleb m3 tarbitud vee 
eest tasuda 22 senti rohkem 
ehk 2,08 eurot. Reovee ära-
juhtimise ja puhastamise m3 
käibemaksuga hind tõuseb 3,3 
eurolt 3,97 euroni m3 kohta. 
Keskmiselt tarbib OÜ Kose 

Vesi klient kalendrikuus 2,5 
m3 vett, uute hindade puhul 
tõuseb keskmise veearve mak-
sumus seega 2,25 euro võrra.

Alates 1.detsembrist tee-
nuse hinnad OÜ Kose Vesi 
teeninduspiirkondades:

Tasu tarbitud vee eest 
– käibemaksuta hind 1,73 

eurot/m3, käibemaksuga hind 
2,08 eurot/m3.

Tasu reovee ärajuhtimise 
ja puhastamise eest – käi-
bemaksuta hind 3,31 eurot/
m3, käibemaksuga hind 3,97 
eurot/m3.

OÜ KOSE VESI

1. detsembrist tõuseb vee hind
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Kose-Uuemõisa staa-
dioni uute jalgpallivä-
ravate ja seonduvate 
tööde maksumuseks 

kujunes 1755,99 eurot, taot-
luse esitas Siiri Tammeleht. 
Uute väravate soetamise tingis 
asjaolu, et vanad väravad olid 

amortiseerunud ja ohtlikud: 
lisaks rebenenud võrgule olid 
purunenud ka raudpostid.

Habaja aleviku jalgpalli- ja 
võrkpalliväljaku korrastamise 
taotluse esitas Jekaterina 
Malašenko. Habajal tehtud 
tööde maksumuseks kujunes 
4676,59 eurot, nende tule-
musel sai aleviku jalgpalli- ja 
võrkpalliväljak uued võrk- 
pallipostid ja võrgu, markee-
ritud platsi ning uued jalgpal-
liväravad. 

2022. aasta kaasava eel-
arve hääletus oli 6. aprillist 

11. maini, hääletada sai iga 
vähemalt 16aastane Kose valla 
kodanik. 

Lisaks kahele rahastuse 
saanud ideele kandideerisid 
kaasava eelarve toetusele ka 
idee rajada Oru külla jõulin- 
nak ning rajada Kõue rahva-
majale terrass ja katusealu- 
ne.

2021. aasta kaasava eelarve 
hääletuse võitis idee rajada 
Ardusse skatepark. 

KOSE TEATAJA
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2022. aasta kaasava eelarve rahastusega 
on Kose-Uuemõisa staadion saanud 
uued jalgpalliväravad ja Habaja alevik 
korrastatud jalgpalli- ja võrkpalliväljaku.

Valmisid kaasava  
eelarvega rahastuse 
saanud objektid

Vaino Napi raamatu „Kilde Kose 
kihelkonnast“ esitlus toimus Kose-
Uuemõisa külakeskuses 2. oktoobril.  

Vaino Napi raamat 
„Kilde Kose kihel-
konnast“ meelitas 
kohale mituküm-

mend Kose-Uuemõisa piir-
konna elanikku, et teada saada 
aleviku poe ees asetseva Kõlli 
Tooma tamme ja kivi lugu. 
Möödume sealt ju iga päev, 
mõtlemata mälestuskivi süga-
vamale tähendusele ja seosele 
meie ajalooga. Mõned imetle-
vad umbes 370 aasta vanuse 
massiivse tamme ürgset ja 
võimsat kuju, mõned korjavad 
tammetõrusid meisterdamiseks, 
mõned mõõdavad mälestuski-
viga oma pikkust või kasutavad 
seda hoopis turnimiseks, kuid 
vaid vähesed seostavad kivi ja 
tamme meie rahva väga olulise 
ajaloolise sündmusega. Toimus 
vapper talurahva väljaastumine 
öise rehepeksu vastu.

Tsitaat raamatust: 
1805. aastal oli abitegu veel 

täies elujõus ja keelustati selle 
nõudmist öösel. Seni oli rehepeks, 
kui eriti tähtis hooajatöö toi-
munud ikka öösel. Igapäevaste 
tavatööde tegemist päeval ei 
tohtinud rehepeks segada. Mil-
lise kurnatuseni selline koormus 
viis, huvitas väheseid. Siitpeale 
vallandusid vastuhakud, mis 
vaheaegadega eri paigus kest-
sid sajandi – 1905. aastani. 
Mälestuskive ohvritele on ja võib 
näha Habajal, Kolgas, Albus. 
Naabrite juures on tuntumad 
Perila, Peningi ja Anija.

Kose-Uuemõisa oli 19. 
sajandi alguseks arenenud ja 
eesrindliku mõisamajandusega. 
Käidi Euroopas ja toodi kõike 
uut, mida seal põllumajanduses 
näha võis, kaasa Eestimaale. 
„Sõjaga“ samal aastal ilmus 
raamat kartuhweli kasvatusest ja 
Läänemaal kasutati esmakord-
selt rehepeksul masinat. Küllap 
selline varsti ka Uuemõisa toodi. 
Kartul oli siin juba olemas, kuid 

talurahvas polnud maitsnud. Nii 
väidab Mihkel Aitsam. Rehepeks 
käis aga ikka nii, et kuivad vihud 
rabati vastu seina ja pinke. Siis 
laoti need põrandale – viljapead 
sissepoole. Algas vartadega 
peksmine, pöörati vihule teine 
külg ja uuesti peks, Poisikesed 
näitasid peeruga valgust ja rehe-
papp kontrollis töö kvaliteeti. 
Kubjas valvas, et keegi tukkuma 
ei jää.

Rännates hetkeks üle 200 
aasta tagasi, siis just selle 
tamme all peeti rahvapärimuse 
järgi sõjaplaane. See oli üks 
suuremaid vastuhakke mõis-
nikele, 1805. aastal puhkenud 
Kose-Uuemõisa sõda. 

Selle sündmuse tähistami-
seks asetati 1970. aastal Kõlli 
Tooma tamme juurde kivile 
mälestustahvel võitluses lan-
genud talupoegade auks. Kivi 

leidis Arne Velström Viskla küla 
uudismaalt. Raamatu tutvusta-
misel osales ka Helmut Venno, 
kes meile tähendusrikka kivi 
kraanaga oma kohale asetas. 
Unustamatu hetk, mis tõi esile 
mälestusi aleviku inimestes, 
kes soovisid seda momenti 
särasilmselt jagada!

Vaino Napp tutvustab oma 
raamatus peale sõjasündmuste 
ka rahvusvaheliselt tuntud 
Pavel Belikovi, kes oli maa-
ilmakuulsa kunstniku ning 
kultuurimälestiste kaitse orga-
niseerija Nikolai Roerichi elu ja 
loomingu peamine uurija ning 
tänu kellele pälvib Kose-Uue-

mõisa esmakordselt tuntust ka 
maailmakaardil. Pavel oli kir-
javahetuses Roerichide perega, 
tutvustades kogu perekonna 
loomingulist pärandit. 

Pavel Belikov sündis 1911. 
aastal Narvas. Nikolai Roerichi 
loominguga tutvus ta toonases 
Leningradis õppides. Pavel tee-
nis Eesti sõjaväes 1933–1934, 
aasta hiljem asus elama Tal-
linna. Seal lõpetas ta kõrgema 
kommertskursuse.  Pavel 
tuli koos abikaasa Galinaga 
Kose-Uuemõisa 1961. aastal. 
Perekond elas Kose-Uuemõi-
sas Kase tänav 2. kortermajas. 
Pavel Belikov töötas Kose 
EPTs pearaamatupidajana.

Minnes Kõlli Tooma tamme 
ja kivi juurde mälestusküünlaid 
panema, kohtusid üritusest 
osavõtjad Pavel Belkovi maja 
juures Anne Suitsoga, kes 
meenutas oma tuntud naabrit: 
„1974. aastal, Nikolai Roerichi 
100. sünniaastapäeval, käis 
Belikovide juures palju kuul-
said külalisi. Mul oli õnn elada 
lapsepõlves Pavel Belikoviga 
ühes majas. Belikovid olid väga 
külalislahked, võõrustasid ka 
naabrite lapsi, kes mängisid 
koos nende lapselapse Vovaga. 
Perekonnaga suhtlemine rikas-
tas laste silmaringi.“

Küünalde süütamise ajal 
kogunesid tamme alla kodu-
kandi inimesed. See koht on 
palju tähendusrikkam, see 
on kohalikele kohtumispaik, 
mis mäletab meie ammuseid 
lugusid. Ürituse korraldas 
Kose-Uuemõisa külakeskus 
koostöös raamatukogu ja Kose 
kihelkonna muuseumiga. 

KAIRI REBANE,  
MARJU VERK

Meie Kõlli Tooma  
tamme ja kivi lugu

Pavel Belikovi elukoht aadressil Kase tänav 2. 

Kõlli Tooma kivi 2. oktoobril 
2022. aastal.

FOTOD: KAIRI REBANE, ERAKOGU, KOSE KIHELKONNA 
MUUSEUM JA HELMUT VENNO KOGU

Kose-Uuemõisa ülestõusu mälestuskivi avamisel kõneleb 
Voldemar Panso.

Mälestuskivi paigaldamine 
Kõlli Tooma tamme juurde 
juunis aastal 1969.

Ja mitte ainult mõju-
tada, vaid lausa ise 
kujundada. Eelar-
ves on 10 000 eurot 

määratud vallaelanike poolt 
pakutud ideede realiseerimi-
seks. Igaühel on võimalus 
mõelda ja teha ettepanek 
just sellest lähtuvalt, mida 
ta sooviks vallas rajada, 
korrastada või korraldada.

Kaasava eelarve menet-
luse käigus võib ettepaneku 
esitada iga vähemalt 16aas-
tane isik, kelle elukoht on 
Eesti rahvastikuregistri and-
metel ettepaneku esitamise 
hetkel Kose vallas.

Ettepanekud palume 
esitada läbi Spoku iseteenin-
duskeskkonna ajavahemikul 
16.11.2022–06.01.2023.

Iseteeninduskeskkonnas 
Spoku täidetaval vormil 
tuleb esitada järgmised 
andmed:
1) esitaja nimi, kontaktte-

lefon või e-posti aadress;
2) nimetus (lühike fraas, mis 

iseloomustab ettepaneku 
sisu);

3) idee kirjeldus, eesmärk 
ja olulisus (lühike kirjel-
dus, millisele Kose valla 
vajadusele ettepanek 
vastab, millise probleemi 
lahendab või millise uue 
võimaluse avab; mis on 
ettepaneku eesmärk; miks 
on ettepaneku teostamine 
Kose valla eelarvest vaja-
lik ja oluline);

4) sihtrühm (lühike kirjel-
dus, kes saavad probleemi 
lahendamisest või uue 
võimaluse avanemisest 
otsest kasu; nimetada 
hinnanguliselt sihtrühma 
suurus, vanus jm olulised 
tunnused);

5) ettepaneku hinnanguline 
maksumus (soovitavalt 
hinnapakkumise näol);

6) või muu oluline info, ideed 
iseloomustavat materjal 
(eskiis, joonis, foto, kirjel-
dus sellest, mida oleks idee 
hindajail lisaks oluline 
teada).
Pärast seda, kui ettepa-

nekute esitamise tähtaeg on 
möödunud, teeb vallavalitsus 
ettepanekute esmase analüüsi 
ja esitab koos arvamusega 
ettepanekute läbivaatamiseks 
kaasava eelarve komisjonile. 
Komisjoni koosseisu kuu-
luvad kõik Kose vallavoli-
kogu alaliste komisjonide 
esimehed ja vallavalitsuse 
esindaja. Komisjon sõelub 
välja need ettepanekud, mis 
ületavad selgelt 10 000 euro 
suuruse eelarve. Samuti võib 
komisjon sõelumise käigus 
sarnaseid ettepanekuid liita 
ja täiendada. 

Sõelumise tulemusena 
selgitatakse välja ettepane-
kud, mis pannakse rahvakü-
sitlusele. Enne rahvaküsit-
luse algust on ettepanekute 
tutvustamise infopäev, kus 
antakse rahvaküsitlusele 
pandavate ettepanekute 
esitajatele võimalus oma 
ettepanekuid tutvustada.

Rahvaküsitlus toimub 
elektrooniliselt või paber-
kandjal, kus iga vähemalt 
16aastane isik saab hääletada 
ühe endale kõige meelepära-
sema idee poolt ID-kaardiga 
Kose vallavalitsuse kodule-
hel või paberkandjal.

Lõpuks lä'heb käiku see 
ettepanek, mis sai rahva-
küsitluse tulemusena enim 
hääli. Tulge kaasa mõtlema, 
ettepanekute üle hääletama 
ja viime üheskoos ettepane-
kud ellu!

Lisainfo: Margit Eerik, 
margit.eerik@kosevald.ee.

KOSE TEATAJA

Kose valla kaasav eelarve. 
Ole kaasatud!
Taaskord rakendame Kose valla eelarve 
koostamisel kaasava eelarvestamise 
põhimõtet. See tähendab, et iga 
vähemalt 16aastane vallakodanik saab 
otseselt mõjutada eelarvet.
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Kose valla jõuluturg on pika traditsiooniga 
sündmus, kus on hea võimalus toetada 
meie valla isetegijaid ning soetada 
soodsalt kingitusi ja meeneid jõuludeks 
ning muuks otstarbeks.

Pildimeenutus 2021. aasta jõuluturust.           FOTOD: ERAKOGU

Jõuluturg tuli, et jääda!

Kui paar aastat oleme 
Kose kultuurikeskuses 
aset leidva isetegijate 
jõuluturu toimumise 

ja korraldamise pärast koroona 
tõttu mures olnud, siis sel aastal 
loodame, et suudame ja saame 
pakkuda Kose valla rahvale taas 
mõnusa ja kordaläinud päeva.

3. detsembril kell 10–14 
ootame kõiki Kose kultuurikes-
kusesse, sest päev tõotab tulla 
suurejooneline.

Ootame müüma ja ostma 
käsitööd ja isetehtud toodangut. 
Suures saalis on taas avatud 
kontsert-kohvik.

Kohvikuid pakuvad Kose ja 
Tuhala kogudused. Kontserdil 
astuvad üles laulustuudio Lau-
lumarjad õpilased ja õpetajad, 
Prodance´i tantsustuudio 
showtantsijad ja pisikesed ilu-
võimlejad, ning karmoškade 
bänd Hopsassaa.

Tantsusaalis saab kell 11 
näha lasteetendust.

Lastele ja lapsemeelsetele on 
üleval fuajees avatud piparkoogi 
kaunistamise töötuba, mida 
viib läbi Kose noortekeskus, 
ning martsipani töötuba Kose 
huvikooli kunstiosakonna õpi-
laste ja õpetajate juhendamisel.

Kose kultuurikeskuse võim-
las saab kaasa elada huvikooli 

tehnikaosakonna jõuluroboti 
võistlusele.

Kose kultuurikeskuse fuajee 
teise koridori saali seintel on 
Kose Murdmatute Kunstnike 
müüginäitus. Eksponeerime 
suuremaid ja väiksemaid raa-
mitud pilte, millel nii maasti-
kust inspireeritud motiive kui 
taimi ja aedvilju. Kellel huvi 
kinkida pilti oma lähedasele, 
tulge temaga koos vaatama, et 
leida kingisaajale meeldivaim 
taies. Kogu tulu läheb Kose 
koguduse lillade kiriku tekstii-
lide valmistamise jaoks.

Plaanis on taas korraldada 
konkurss „Kose Maitse 2022“. 
Konkurss toimub Kose valla 
tootjatele/isetegijatele kolmes 
kategoorias: magus toode, soo-
lane toode ja jook. Iga osaleja 
tutvustab kohapeal ise oma too-
det ja võimaldab degusteerimist 
ning nõutav on, et konkursile 
tulija oleks võimeline oma 
toodet edaspidi ka tellimisel 
valmistama ja pakendama.

Müüjad saavad registree-
rida end telefonil 5695 3915 
(Tiia) või e-posti teel tiia.rodi@
gmail.com. Külalistel oleks vaja 
varuda sularaha ja vaba aega 
ning jõuluootus võib alata!  

KERLI SILD,
Kose kultuurikeskuse juhataja

Ar u k a d  k ü l a d 
(Smart villages) 
o n  E u r o o p a 
Komisjoni algatus 

innovaatiliste lahenduste 
juurutamiseks külakogukon-
dades, toetudes kogukonna 
väärtustele ja võimalustele. 
Eesmärk on kohaliku elu 
edendamine läbi kogukon-
dade koostöö teiste küladega 
nii Eestis kui üle piiri. Eestis 
rakendatakse arukate külade 
lähenemist esmakordselt 13 
Leaderi tegevusrühma koos-
tööprojekti „Arukate külade 
arenguprogramm“ raames.

Programmis osaleb 24 
piirkonda üle Eesti ning Ida-
Harju koostöökoja tiiva all 
liuglevad nutikate lahenduste 
poole Kose-Uuemõisa ning 
Ravila piirkonnad. 

Arenguprogrammi raames 
on piirkondadel olnud või-
malus mentortoe abiga oma 
kogukondade ressursside üle 
mõtiskleda ja pidada plaani, 
kuidas veel seni kasutamata 
tugevused enda kasuks tööle 
panna või juba leitud ressursse 
veelgi võimestada, et kogu-
konna ja piirkonna elu ikka 
mõnusama poole kisuks.

Arukas on toimetada 
kaasavana
Kose-Uuemõisa strateegiado-
kumenti, mis selgemasõnali-
selt on teadmine, kuhu suunas 
ja kuidas liikuda, sai esmajär-
jekorras kirja mõte, et kõige 
arukam on toimetada ükskõik 
milles kogukonda kaasavana 
ja õppida kogemuste vahe-
tamise najal teistelt, usinalt 
koostöövõrgustikku punudes. 

Täpsemalt said kirja ping-
samat tähelepanu vajavaina 
ühtehoidva kogukonna idee 
(noored ja hingelt noored 
ühistesse tegevustesse); puhas 
ja keskkonnahoidlik elukesk-
kond (loodussäästvad ja kesk-
konnasõbralikud lahendused 
mh kaugtöökohtade loomise 
näol, et automootorid uriseks 
vähem, aga tööd saaks tehtud 
rohkem). 

Ja selleks, et turism ja 
ettevõtlus piirkonnas hoog-
samalt areneks ning toetaks 
kogukonnas igati mõnusat 

olemist, on plaanis tööd teha 
ka tõhusa taristuga looduslä-
hedase elukeskkonna nimel.

Kõige rohkem võetakse 
luubi alla lähiperspektiivis 
arenguprogrammi raames 
rahastatava tegevusena ale-
viku interaktiivse külastus-
kaardi koostamine. Loometöös 
on võetud kampa kõik vanu-
segrupid ja nii pikemaaegsed 
asukad kui alles piirkonnas 
oma pesa leidnud pered. Ees-
märk on tutvustada ajaloo-
lisi ja kaasaegseid piirkonna 
objekte, lugusid ja legende nii 
kogukonnale, et suurendada 
teadlikkust kodukohast, kui 
pakkuda midagi ka külalistele, 
et toetada piirkonna tuntust 
ja olla heaks võõrustajaks 
Kose-Uuemõisale sattuvatele 
külalistele. 

„Et Kose vald sai sel aastal 
30aastaseks, oleme valinud 
välja piirkonna 30 huvipak-
kuvamat ja väärtuslikumat 
külastuspaika. Suurim kasu-
tegur on kogukondlik koostöö 
ja hetkel oleme lugude jutus-
tamise ja kogumise etapis, 
mis on väga mahukas töö. On 
suur väärtus, et meil on see 
võimalus,” ütleb kogukonna 
esindaja Kairi Rebane.

Ravila piirkonnas vedas 
sihtide seadmist Ravila külaa-
rendamise selts. Ühes küla 
aktiivi, MTÜde esindajate 
ja ettevõtjatega, kogukonna 
liikmete ja mentoriga sai 
paika, et jõudmaks aruka küla 
kontseptsioonile lähemale, on 
vaja tööd teha info ja kom-
munikatsiooni, kogukonna 
aktiivsema toimetamise, 
heakorra ja turvalisuse ning 
ettevõtluse arendamisega.

Kogukonna esindajal Piret 
Aavikul on hea meel selle 
üle, et oma panuse andsid 
sel korral ka need kogukon-
naliikmed, kes ehk iga kord 
kaasa rääkimas ei ole. 

„Ka noored said sõna sekka 
öelda, üldjuhul me nende 

häält pigem ei kuule. Praegu 
võib aga öelda, et nad said 
indu protsessis osalemisest, 
mentoriga kohtumisest, ja 
loodame, et nad tõesti näevad, 
et kokkuleppeid sõlmides, 
rääkides, ühiselt mõeldes on 
võimalik asju ära teha,” ütleb 
Piret. 

Ta möönab, et ideaalis 
sooviksid nad muidugi kõik 
strateegiadokumenti kirja 
saanu kohe töösse rakendada, 
kuid hoolimata sellest, et 
rahalised ressursid ehk kõike 
hommepäev ei võimalda, ei 
plaani kogukond püssi põõ-
sasse visata.

Sammud on seatud
Konkreetseid samme selle 
suunas on juba sätitud. Ilmselt 
pole kaugel aeg, kui mobiililevi 
ja kiire internet on ka Ravila 
kandi rahvale taskukohase 
hinnaga tarbitav ja interak-
tiivsed viidad aitavad leida 
õiged tänavad. 

Korda saavad ka t i i-
gid-pargid-spordialad ja kasu-
tuseta hooned, kui kogukond 
tunneb suuremat huvi oma 
lähiümbruses toimuva vastu 
ja veel enam – aitab ka ise 
kaasa sellele, mis toimuda 
võiks. Ning kaugel seegi, kui 
kogukonnateenuseid tekib 
juurde nagu seeni pärast 
vihma (ehk vähemasti kaks 
aasta peale). Teadupoolest 
kallab Eestis küll vihma oluli-
selt sagedamini, aga kogukon-
nateenuste puhul on see just 
paras kasvuintervall – jõuab 
esimese portsu kenasti purki, 
ehk isegi testida, enne kui 
teisega algust teha. 

Lõpetuseks veel korra 
arukate külade arenguprog-
rammi eesmärgist. Kui ter-
minid Euroopa Komisjon, 
innovaatilised lahendused, 
juurutamine ja tegevusrühma 
koostööprojekt välja jätta, siis 
sisuliselt on arukas küla see, 
kes leiab üles oma kogukonna 

tugevused ja paneb need enda 
kasuks tööle. Digilahendused 
ei ole seejuures ilmtingimata 
kohustuslik element, kuigi 
Ida-Harju koostöökoja prog-
rammis osalevate kogukon-
dade esmased nutikad lahen-
dused on sattunud just sinna 
korvi. Ka kogukonnateenused, 
taastuvenergia, ringmajandus 
on märksõnad, mis arukat 
küla iseloomustavad, ning 
nii Eestist kui piiri tagant 
võib leida põnevaid näiteid 
nii ühtede kui teiste kohta. 

Kriileväljal Järvamaal 
puhutakse kohalikule kogu-
konnaelule uut hingamist sisse 
näiteks hoopis kultuuriva-
hetuse ideega ning Lähkma- 
Saunametsa piirkonnas ootab 
välja töötamist piirkonna 
tunnustoode, mis iseloomus-
taks paiga metsade marja- ja 
taimerikkust ning oleks vää-
rikas mekkida nii omadele kui 
külakostiks kaasa võtta.

Huvi korral on võimalik 
heade näidetega mujal Euroo-
pas tutvuda Euroopa arukate 
külade võrgustiku Smart Rural 
21 veebilehel www.smartru-
ral21.eu. Sealt leiab näiteks 
vahva laste jalgrattaraama-
tukogu idee, mis on sõbralik 
rahataskule ja toetab kogu-
konna sidusust. Aga ka ideid 
alternatiivse energiatootmise 
kohta toidu- ja aiasaaduste 
jäätmete ärakasutamise näol 
või digitaalse taluturu plat-
vormi mõtte, et ükski juurikas 
ja mugul keldrinurka kurvalt 
konutama ei jääks vaid põhju-
sel, et huviline teda üles ei leia.  

Arukate külade arengu-
programmi kohta saab rohkem 
infot: https://leaderliit.eu/
arukad-kulad/.  

KEIT LIPP

Artikkel on valminud 
Leaderi koostööprojekti 

„Arukate külade arengu-
programm“ raames.

Kose-Uuemõisa ja Ravila kogukonnad 
osalevad arukate külade arengu- 
programmis
Leaderi tegevus-
rühmadest on üks 
või teine leheluge-
ja ehk varasemalt 
kuulnud. Aruka 
küla arenguprog-
rammist tõe- 
näoliselt vähem. 
Nüüd on põhjust.

Arukate külade projekti raames on korraldatud mitmeid 
üritusi. Pildil käistöömüüja Ravila pärimuspäeval. 

FOTOD: ERAKOGU

Käimas on Kose-Uuemõisa 
külastuskaardi koostamine.

 võtab tööle 

ERIPEDAGOOG-ÕPETAJA ABI 
1,0 ametikohta

OOTUSED KANDIDAADILE: 
• eripedagoogile vastav kvalifikatsioon (võib olla 

omandamisel);
• koostöövõime ja hea suhtlemisoskus ning empaatiavõime; 
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus; 
• avatud meel ja tasakaalukus. 

MEIE PAKUME: 
• huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
• toetavat kollektiivi; 
• konkurentsivõimelist töötasu; 
• tervise edendamise toetust. 

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. 
Kandideerimiseks esita oma CV ja kvalifikatsiooni 
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31.11.2022 
aadressile: kool@orukool.edu.ee 
Lisainformatsioon telefonil 5434 0007 (Maike-Mai Aag, 
direktor)
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Eestimaa rahvamajade päeval sündis 
Kose vallas tantsuklubi
22. oktoobril, mil 
Eestimaal tähistati 
rahvamajade päeva, 
sai alguse kauaoo-
datud tantsuürituse 
traditsioon ka Kose 
vallas – Kose-Uue-
mõisa külakeskuses 
avati tantsuklubi.

Õhtu jooksul kõlas 
elava muusika 
saatel 19. sajandi 
lõpu ja 20. sajandi 

esimese poole külapidude tant-
sumuusika erinevatest Eesti 
piirkondadest, üheskoos õpiti 
tantsusamme. Juhtnööre jaga-
sid nii külalisesinejad kui ka 
Kapaku rahvatantsurühm ning 
– nii nagu kombeks erinevates 
tantsuklubides Eestimaal – 
tantsiti, tantsiti, tantsiti.

Vastsündinut tulid tervi-
tama ja kohaliku pilliklubiga 
musitseerima nii rahvalikku 
tantsumuusikat mängiv duo 
Suits & Kool, viimased küm-
mekond aastat tantsuklubi-
des olnud aktiivne tantsija ja 
pillimees Jaan Sarv, Kiilike 
(Sirli Sepp) kui ka Kose valla 
kultuurinõunik Margit Eerik. 
Isegi helitehnik Lauri Rulli 
haaras helipuldis olles Meloo-
dika, et kaasa musitseerida ja 
oma tantsupanust anda – see 
ongi tantsuklubi mõte.

Kose-Uuemõisa pilliklubi 
eestvedajaks on Janno ja tema 
poeg Hirvo Lauringson ning 
esimene pilliklubi kohtumine 
toimus 2021. aasta 13. oktoob-
ril. Tol korral tulid, kes julgesid. 

Koos musitseerit i ,  et 
juba suuremale ringkonnale, 
alevikurahvale, teada anda 
oma tegemistest ja plaanidest 
möödunud aasta Eestimaa rah-
vamajade päeval (23. oktoobril 
2021). Juba tol päeval kuulu-

tati välja tantsuklubi avapidu 
kuupäev, mis pidi toimuma 
2022. aasta veebruarikuus, mis 
aga hetkeolukorrast tingituna 
lükkus edasi märtsikuusse ning 
seejärel oktoobrikuu 22. päe-
vale. Lõpuks see meil õnnestus!

Pilliklubi tegi 
avaesinemise
Rahvamajade päeval tegi 
avaesinemise Kose-Uuemõisa 
pilliklubi. „Mind kutsuti kaasa 
mängima paari tuttavat lugu, 
näiteks „Tüdruk“, mida juhtu-
misi sattusin mängima ühes 
pilliklubi proovis. Kui klubi 
juhendaja helistas, olin tegeli-
kult väga üllatunud. Ta saatis 
ka mängitava repertuaari ja 
avastasin, et mõnda lugu tean 
veel ning tonksasingi kaasa 
mängida,“ kõneles Kose valla 
kultuurinõunik Margit Eerik. 
Ta lisas, et muidugi peab ka 
näitlejameisterlikkust olema. 

„Ma osalesin seal oma 
külapillimehest ema tütrena, 
tema austuseks ja mälestuseks. 
Eriliselt soe tunne oli män-
gida lugusid, mida mu emagi 
armastas mängida. Ma polnud 
neid aastaid mänginud, aga 
kui panin sõrmed klahvidele, 
oskasin nagu iseenesest, küllap 
ema suunas. Usun, et ta jäi ka 
rahule. Aitäh pilliklubile, et 
mind usaldasite!“ ütles Margit.

Tantsuklubi avakõnes kirjel-
das Janno Lauringson detailselt 
nii pilliklubi kui tantsuklubi 
saamislugu: „Et kõik ausalt 
ära rääkida, nagu Agu Sihvka, 
pean alustama sellest, et Kiilike 
vedas mind aegu tagasi tant-
suklubisse. Nõnda pani ta tege-
likult eneselegi teadmata aluse 
Kose-Uuemõisa tantsuklubile. 
Toona tantsuklubisse minnes 
oskasin ma kolme lugu, millest 
kahte ei tihanud teistele väga 
mängida, aga kus sa Kiilikese 
eest pääsed!“ 

Klubis olid talle juba tutta-
vad pärimusmuusikud. „Visla 
Enrik küsib, et mis lugu sa män-
gid, et hakka aga looga peale. 
No ma siis mängisin vaikselt ja 
Enrik kohe julgustavalt kaasa ja 
kõik teised pillimehed ka ja nii 
tegin kõik oma kolm lugu ära 
ja nemad mängisid mu lood nii 
ilusaks, et mul jäi mulje – küll 
oskan ikka kenasti mängida. 
Vaat selline tore ja lahe värk oli. 
Edasi muidugi asi väga ei para-
nenud, ikka oskasin ainult nelja 
lugu, ühe jõudsin tantsuklubis 
õppida,“ rääkis Janno.

Mõnus jämmimise koht
Siis mõtles ta selle väga laheda 
olemise peale ja leidis, et peab 
siia ka midagi taolist tegema. 
„Aga et tantsumaiastel oleks, 
kelle ja mille saatel susse sahis-
tada, tuli esmalt muidugi pilli-
klubi käima panna. Kui ma seda 
kummalist ideed oma poolteist 
aastat tagasi Kose-Uuemõisa 
külakeskuse juhatajale rääkisin, 
läks ta nii elevile! No igata-
hes andis ta meile ullikestele 
hobikorras-külapillimeestele 
harjutamiseks külakeskuses 
aja ja koha ning kukkus kohe 
esimest tantsuklubi õhtut 
kavandama,“ jutustas Janno.

Pilliklubi ongi tema sõnul 
selline mõnus jämmimise ja 

üksteiselt lugude õppimise 
koht. „Nüüd oskan tänu oma 
klubikaaslastele juba kuut 
lugu ja need saavad kõik täna 
tantsuks ära mängitud kah. 
Praegu siin on tegelikult ainult 
üks osa sellest, selline väike 
tuumik – mina ja Hirvo ehk 
Parajad Poisid ning AAA – 
mitte segi ajada AA-ga – Alar 
Rõa, Andres Eichen ja Arvo 
Maasikas,“ ütles ta.

Pilliklubis on mängimas 
käinud ikka rohkem inimesi. 
„Küllap tänagi keegi meie 
tuumikuga ehk kaasa lööb, 
vaatame-kuulame! Kui nüüd 
keegi mõtleb, et ma oskan ka 
ikka mõnda lugu mängida, aga 
ei tihka ju teiste ees esineda, siis 
tule pilliklubisse, õpeta meile ka 
neid lugusid ja mängime neid 
koos,“ kutsus ta rahvast üles.

Pilliklubi kohtumised 
toimuvad 2–3 korda kuus kol-
mapäeviti algusega kell 18.30 
Kose-Uuemõisa külakeskuses. 

Lisainfo telefonil 5646 
7476. Järgmine tantsuklubi 
üritus on aga kavas 2023. aasta 
kevadel. 

Tulge pilliklubisse harju-
tama ja seejärel juba tantsima, 
nii nagu kombeks erinevates 
tantsuklubides Eestimaal. 

KAIRI REBANE

Kose vallavalitsus kuulutab välja Kose 
valla aukodaniku, teeneteplaatide ja 
vallasõbralikuma ettevõtte kandidaatide 
esitamise.

Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku 
nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning vallasõb-
ralikumale ettevõttele teeneteplaadi andmisega. 
Ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja teeneteplaa-

tide kandidaatide kohta võivad teha kõik juriidilised ja 
füüsilised isikud. 

Aukodaniku nimetuse ja teeneteplaatide andmise otsustab 
Kose vallavolikogu. Tiitlite üleandmine toimub 23. veeb-
ruaril 2023, Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud 
pidulikul kontsert-aktusel. Aukodaniku nimetus antakse 
füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kose vallale osutatud 
väljapaistvate teenete eest. 

Kose valla teeneteplaat omistatakse füüsilisele või juriidili-
sele isikule auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate 
teenete eest. Teeneteplaat „Kose valla vallasõbralikum 
ettevõte“ antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule 
ettevõttele või ettevõtte allüksusele, mis on andnud oma 
pikaajalise tegutsemisega tööd Kose valla elanikele ning on 
toetanud Kose valda tema ettevõtmistes.

Kose valla tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose 
valla kodulehelt www.kosevald.ee (rubriigist juhtimine/
õigusaktid).

Kandidaatide kohta nõuetekohaselt vormistatud esildised 
palume esitada läbi Spoku iseteenindusekeskkonna hiljemalt 
reedeks, 16. detsembriks 2022.

Info: margit.eerik@kosevald.ee, tel 5359 4233.

KOSE TEATAJA

Kose vallavalitsus kuulutab välja 
kandidaatide esitamise tänuplaadile 
„Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja 
tänuplaadile „Särav Noor“.

Tänuplaat antakse kultuuri-, spordi-, noorsootöö või 
haridusvaldkonnas Kose vallas elavale füüsilisele- 
või tegutsevale juriidilisele isikule, kes on silma 
paistnud oma tegevusega ning toonud seeläbi vallale 

positiivset tuntust. 
Tänuplaatide andmise otsustamisel kaalutakse vallavoli-

kogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekuid. Tänuplaatide 
andmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldus.

Tänuplaadid antakse üle 23. veebruaril 2023, Eesti Vabariigi 
105. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel.

Tänuplaat „Särav tegija“ või „Särav tegu“ antakse isikule, 
kes on aasta jooksul Kose vallas korraldanud silmapaistva 
ettevõtmise või sündmuse.

Tänuplaat „Särav noor“ antakse hariduse, kultuuri või 
noorsootöö valdkonnas tegutsevale kuni 26 aasta vanusele 
noorele, kes on oma tegevusega silma paistnud.

Kose valla tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose 
valla kodulehelt www.kosevald.ee (rubriigist juhtimine/
õigusaktid).

Kandidaatide kohta nõuetekohaselt vormistatud esildised 
palume esitada läbi Spoku iseteenindusekeskkonna hiljemalt 
reedeks, 16. detsembriks 2022.

KOSE TEATAJA

Valime aukodaniku, teenete- 
plaatide saajad ja vallasõbraliku 
ettevõtte

Valime aasta säravaimad –  
tegija, teo ja noore!

Tantsuklubi tantsuring.

FOTO: ERAKOGU

Kose vallavalitsus kutsub valla 
elanikke esitama kandidaate valla 
parimate sportlaste ning aasta treeneri 
valimiseks. 

Tänuplaat antakse kultuuri-, spordi-, noorsootöö- või 
haridusvaldkonnas Kose vallas elavale füüsilisele 
või tegutsevale juriidilisele isikule, kes on silma 
paistnud oma tegevusega ning on toonud seeläbi 

vallale positiivset tuntust.
Tänuplaatide andmise otsustamisel kaalutakse val-

lavolikogu vastava valdkonna komisjoni ettepanekuid. 
Tänuplaatide andmise kohta vormistatakse vallavalitsuse 
korraldus.

Tänuplaadid antakse üle 20. jaanuaril 2023 toimuval 
tänusündmusel „Kultuuri- ja spordiaasta tähed“.

Nominente oodatakse kuues kategoorias.

Tänuplaat „Aasta naissportlane“ ja „Aasta meessportlane“ 
antakse isikule, kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

Tänuplaat „Aasta võistkond” antakse Kose valda 
esindanud võistkonnale, kes on silma paistnud sportlike 
saavutustega.

Tänuplaat „Aasta naisnoorsportlane“ ja „Aasta mees-
noorsportlane“ antakse alla 19aastasele noorsportlasele, 
kes on silma paistnud sportlike saavutustega.

Tänuplaat „Aasta treener“ antakse isikule, kes on silma 
paistnud treeneri töötulemustega.

Kose valla tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose 
valla kodulehelt www.kosevald.ee (rubriigist juhtimine/
õigusaktid).

Kandidaatide kohta nõuetekohaselt vormistatud esildised 
palume esitada läbi Spoku iseteenindusekeskkonna hiljemalt 
30. novembriks 2022. 

Info: margit.eerik@kosevald.ee, tel 5359 4233.

KOSE TEATAJA

Valime valla aasta tublimad sporditegelased!
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Kl u b i  v õ i s t l e j a d 
Eero Pärm ja Lauri 
Lipstok võtsid osa 
Saksamaa meistri-

võistlustest (IDM) ja Eesti 
meistrivõistluste etappidest 
ringraja külgvankrite masi-

naklassis. Eesmärk oli võtta 
mõlemas sarjas medal.

Meie jaoks dramaatiliselt 
alanud hooaeg Lausitzringil 
mõjutas kogu hooaja tulemusi. 
Peale tugevat kokkupõrget 
konkurendiga õnnestus konk-
reetne sõit ikkagi lõpetada 
punktidel. Kuni hooaja kesk-
paigani tegelesime tagajär-
gede likvideerimise ja tsikli 
seadistamisega. Tsikkel sai 
lõplikult korda Schleizi etapil, 
aga vahepealsetel sõitudel jäid 
paremad kohad saavutamata. 
Hooaja kokkuvõttes tuli Sak-
samaalt 6. koht.

Eesti meistrivõistlustel 
osalesime neljast etapist kol-
mel. Üks etapp kattus IDMi 
osavõistlusega Red Bull Ringil 
Austrias. Ühe vähem sõidetud 

etapiga saavutasime kokku-
võttes kolmanda koha, aga see 
koht ei peegelda päriselt meie 
võimeid. Hooaja kokkuvõttes 
saame kinnitada, et oleme 
teinud oma arengus sammu 
edasi ja siit oleks hea jätkata. 
Uuel hooajal tahaksime jälle 
osaleda IDMi sarjas ning võita 
Eesti meistri tiitel. Kui küsida, 
et miks valite Saksa meistri-
võistlused, mitte MMi, siis 

maailma kiireimad osalevad 
ka episoodiliselt IDMil, aga 
sari on odavam.

Külgvankrisõit ringrajal 
on küllaltki kulukas spordiala. 
Seetõttu peame vajalikuks 
märkida ära Kose vallaga seo-
tud toetajad ning tänada neid 
panuse eest meie ambitsiooni-
kate plaanide teostamisel.  

EERO PÄRM  

Pärm Racing Team teeb hooajast kokkuvõtteid
Kose vallas tegutsev motoklubi Pärm 
Racing Team soovib tunnustada valla 
asutusi ja ettevõtteid tehtud panuse eest 
ringrajasporti 2022. aasta hooajal.

Oktoober on liikumiskuu. Kose vallas 
toimus mitu suurt spordisündmust, 
kus said kaasa lüüa liikumist ja võistlust 
armastavad inimesed nii Kose vallast kui 
ka mujalt Eestist.

Sellel sügisel on toimunud mitmeid 
fitnessi- ja kulturismivõistlusi, millest 
võtsid edukalt osa ka Kose valla 
sportlased.

Pühapäeval, 30. oktoobril tähistas 
külakeskus 12. sünnipäeva. Selle 
tähtpäeva puhul kostitas külakeskus 
oma armsaid külastajaid, sõpru-
tuttavaid tänutäheks meeldiva koostöö 
eest südamliku Hedvig Hansoni 
kontserdiga muinasjutulises interjööris. 

Kose-Uuemõisa küla- 
keskuse avamisest  
täitus tosin aastat 

On juba kujunenud 
pisikeseks tradit-
siooniks muuta 
külakeskus sel 

tähtsal päeval temaatiliselt 
imeliseks, kus põimuvad 
omavahel nii kvaliteetne 
muusika, õdus atmosfäär ja 
sellele kõigele lisaks küla-
keskuse armsate sõprade 
südantsoojendav seltskond. 
See on eriline hetk mõtisk-
lemiseks üheskoos tehtule, 
kooskäimistele, üritustele, 
aga ka uutele projektidele 
lähitulevikus.  

Suur tänu meie kogukonna 
aktiivsetele iluloojatele, tänu 
kellele muutub külakeskus 
iga sünnipäeva õhtul kauniks 
kunstiteoseks, mille varjun-
deid on märgata kindlasti ka 
järgnevatel kuudel! Täname 
südamest meie iluhaldjaid 
Ülle Suvistet ja Mairi Loo-
tust muinasjutulise interjööri 
eest külakeskuse sünnipäeval. 
Aitäh!

Täname kõiki regulaarseid 
külastajaid ja ka uusi sõpru 
mõnusa aasta eest ja teadke, 
et olete külakeskusesse alati 
väga lahkelt oodatud!

Kose-Uuemõisa küla-
keskus ongi meie aleviku, 
kogukonna süda, mis tegeleb 
rahvakultuuri- ja isetegevus-
ringide töö korraldamise ja 
läbiviimisega, kogukonna 
traditsiooniliste ning mee-
lelahutuslike sündmuste 
korraldamise ja läbiviimisega 
koostöös nii kogukonna kui 
ka teiste asutustega.

Täname ka Kose-Uue-
mõisa Arendamise Seltsi , 
tänu kellele on alevikurahvas 
saanud endale keskuse, kus 
koos käia! Aitäh! 

See on koht, kus mõnusalt 
üheskoos aega veeta, oma 
ideid realiseerida, areneda 
ning mõtteid ka teistega 
jagada.

KAIRI REBANE

Muusikaline vahepala külakeskuse sünnipäeva tähistamiselt.
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Eero Pärm ja Lauri Lipstok võistlusrajal.         FOTO: SASCHA BIELETäname teid:
• Kose vald
• Puruvana OÜ
• Ago Veod OÜ
• RTS Infraehitus OÜ
• Kose Auto OÜ
• Nebori OÜ
• Glasner Grupp OÜ
• H.Tomson Transport OÜ
• Ravila Rauatööd OÜ
• Similar OÜ
• Pr. Katrin Pukk
• Hr. Erki Pärm
• Maastiku Rehvitööd ja 

Tööriistarent
Suur tänu ja kohtumiseni 
võidusõiduaastal 2023.

Kose valla parimad 
kettagolfi mängijad 
on:
MEHED 900+
1. Kristen Milk
2. Raido Mednis
3. Marken Matvei
Mehed kuni 899
1. Jan-Martin Vandrecht
2. Marek Haava
3. Jarmo Järvelaid
NAISED
1. Moonika Kroon
2. Laura Milk
3. Jane Mednis
NOORED
1. Aaron Kroon

9. oktoobril  toi-
mus MTÜ Kose 
A M K  e e s t v e -
d a m i s e l  t r a -

ditsiooniline Kose seitsme 
järve maastikurattakross. 
Võistlus toimus Paunküla 
matkaradadel. Nii korraldajad 
kui osalejad said nautida 
sügisvärvides loodust, kau-
neid järvi ning justkui tellitud 
ilus ilm tegi tuju heaks.

Osalejatel oli võimalus 
valida erinevate võistlusklas-
side vahel: matkasõit, põhisõit 
ning elektrirataste sõit.

Tulemused on leitavad 
veebilehel seitsmejärve.ee.

Kose AMK klubi parimad 
olid Marken Murumaa ja 
Lauri Malsroos.

Kosel jagati karikaid

Discgolfi mehed kuni 899 (vasakult): Marek Haava, Jan-Martin 
Vandrecht, Jarmo Järvelaid.

15. oktoobril toimusid 
Aasumäel Kose valla lahtised 
karikavõistlused kettagolfis 
(disc golf). Eestvedajateks olid 
Kose spordimaja ning Kose 

suusa- ja tervisespordi klubi. 
Osales kokku 75 mängijat 
Kose vallast ja mujalt.

Võistlustel mängiti kaks 
ringi ning vaheajal pakuti 
sportlastele sooja suppi. 
Ilmataat oli meie vastu väga 
helde ning osalejatel oli lihtne 
ja tore päeva nautida.

ANDRUS DANILOV,
Kose Spordimaja juhataja

Seitsme järve maastikukrossi 
peakorraldajad. > 

Oktoobris Soomes 
toimunud Põh-
jamaade meistri-
võistlustel fitnes-

sis ja kulturismis krooniti Kose 
spordimaja fitnessitreener 
Maris Lember wellness-klas-

sis kuni 168 cm kategoorias 
Põhjamaade meistriks. Lisaks 
saavutas Maris Eesti meist-
rivõistlustel kulturismis ja 
fitnessis teise koha.

Edukas hooaeg on selja 
taga ka Maris Lemberi Fitness 

Põhjamaade meister fitnessis treenib Kose spordimajas
Team-i õpilasel Miina Mein-
valdil, kes sai wellness-kate-
goorias Valio Profeel Cup´il 
kõrge kolmanda koha. Lisaks 
saavutas ta Eesti fitnessi ja 
kulturismi meistrivõistlustel 
viienda koha ning Põhjamaade 
meistrivõistlustel 10. koha.

Igapäevaselt treenivad 
Maris ja Miina Kose spordimaja 
jõusaalis, kus Maris kolmel 
päeval nädalas juhendab ka 

ringtreeningut, millest on 
nii mõnigi osaleja tõsisema 
spordipisiku külge saanud.

KOSE TEATAJA

Fotodel Maris Lember 
Põhjamaade meistrivõistluste 
karikaga ja võstlemas.

FOTOD: ERAKOGU
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Kose alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu 
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

Kose vallavalitsus võttis 18.10.2022 korraldusega nr 702 vastu Kose 
alevikus asuva Pikk tn 30a katastriüksuse detailplaneeringu (Arhitek-
tuuribüroo TAVA OÜ, töö nr 21350). Detailplaneering on algatatud Kose 
vallavalitsuse 1. veebruari 2022 korraldusega nr 90. Detailplaneeringu 
eesmärk on ehitusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks 
antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, 
heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõr-
kudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha ning see 
hõlmab Pikk tn 30a (katastritunnus 33702:003:2260), osaliselt Vahtra 
tänav (katastritunnus 33801:001:0343), osaliselt 14 Kose-Purila tee 
(katastritunnus 33702:003:0239) ja osaliselt Pika tänava lõik 2 (katastri-
tunnus 33702:003:0240) katastriüksust. 

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti (krundi piire 
ei muudeta) – olemasolev Vahtra tänav (POS 2), mille äärde pla-
neeritakse valgustatud jalgratta- ja jalgtee ning olemasolev Pikk 
tn 30a (POS 1) katastriüksus, millele kavandatakse kuni 15 korteriga 
kortermaja. Ehitusõigus POS 1 krundil: hoonete suurim lubatud 
arv maa-alal 2, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 700 m2, 
kortermaja maksimaalne lubatud kõrgus kuni 10 m, abihoonel kuni 6 
m. Kortermaja arhitektuur peab olema kõrgetasemeline ja kaasaegne 
ning sobima naabruses oleva ja varem planeeritud hoonestusega 
ning parandama elukeskkonna kvaliteeti. Viimistlusmaterjalide valikul 
kasutada vastupidavaid, kvaliteetseid ja keskkonda sobivaid materjale, 
nt puit, kivi, betoon, klaas. Hoonete katusekalle 0–20 kraadi. Parkimine 
lahendatakse krundisiseselt. Krundile rajatakse avalikuks asutamiseks 
mõeldud mänguväljak, mille osas seatakse pärast selle väljaehitamist 
ja kasutusele võttu isiklik kasutusõigus Kose valla kasuks. POS 2 kavan-
datakse valgustatud jalgratta- ja jalgtee, mille katendi minimaalne 
laius on 2,5 m.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud transpordiamet ja pääs-
teameti põhja päästekeskus. Koostööd on tehtud tehnovõrkude 
valdajate (Telia Eesti AS, OÜ Elektrilevi, OÜ Kose Vesi) ning isikute 
ja asutusega, kes on kaasatud menetlusse. Detailplaneeringu 
elluviimisel Kose aleviku peatänava äärne tühi krunt hoonestatakse 
ning peatänava esindusfunktsioon kerkib rohkem esile. Kavandatav 
kortermaja on üks esimesi uusi kortermaju aleviku keskuses, mille 
arhitektuurne lahendus peab olema silmapaistev, samas sobituma 
piirkonna hoonestusega. Vahtra tänava äärde kavandatakse valgusta-
tud jalgratta- ja jalgtee, mis tõstab piirkonnas jalgratturite ja jalakäijate 
ohutust ning suurendab inimeste liikumisvõimalusi. 

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik 
mõju uute elanike lisandumise näol, mistõttu Kose valla elanike arv 
suureneb. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate 
isikute arv. Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule 
keskkonnale puudub. Detailplaneeringuga planeeritud hoonete raja-
misega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute 
elanike 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. Kavandatav kortermaja vähendab Pikk tänavalt 
tulevat liiklusmüra Kodu tn 15 ja Kodu tn 17 katastriüksustele. Pikk 
tn 32 katastriüksusel väheneb eeldatavalt kavandatava hoone tõttu 
lasteaiast tulenev müra tööpäevadel ja -aegadel.

Planeeritud hoonete rajamine ei põhjusta eeldatavalt olulise 
keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks pikaajaline keskkonna-
seisundi kahjustumine, sealhulgas vee, pinnase, õhusaastatuse, olulise 
jäätmetekke või mürataseme suurenemine. Planeeritava tegevusega 
kaasneb vähene liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste suure-
nemine, kuid oodata ei ole normatiive ületavate tasemete esinemist. 
Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju 
looduskeskkonnale puudub. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest 
on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 
2.5 „Planeeringulahendusega kaasnevad mõjud“.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. novembrist kuni 30. 
novembrini 2022 Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 
1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul 
on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. 
Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@kosevald.
ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, Kose vald, 
Harju maakond, 75101. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal 
materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroon-
selt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu materjalidega 
tutvuda elektroonselt. Menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda 
Kose vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid tungival 
vajadusel ja etteteatamisel saab Kose vallavalitsus korraldada ka 
menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. Küsimu-
sed ja täiendav info: Arvo Sirel, arvo.sirel@kosevald.ee.

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk 
tänava maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

Kose vallavalitsus kehtestas 18.10.2022 korraldusega nr 701 
Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk 
tänava maa-ala detailplaneeringu (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 
2100410, planID 101912). Planeeritava ala pindala on ca 10 400 m2 ning 
see hõlmab Kesk tn 27 (katastritunnus 33701:002:0978) ja Kesk tänav 
(katastritunnus 33801:001:0565, osaliselt) katastriüksust. 

Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muut-
mine ja ehitusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks 
antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, 

heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrku-
dega varustamisele. 

Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala puhul 
tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone 
püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad 
on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline 
planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõt-
teid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), 
hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, 
juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav 
teedevõrk jne. 

Üldplaneeringuga on määratud maakasutuse juhtotstarbeks 
kaubandus-, teenindus- ja büroohoone ning korterelamu maa-ala. 
Detailplaneeringuga moodustakse kaks uut krunti (POS 1, POS 
2) lisaks olemasolevale Kesk tänav krundile (POS 3). Krundi POS 1 
ehitusõigus: maakasutuse sihtotstarve elamumaa, korterelamu 
maksimaalne lubatud kõrgus 12 m, abihoonetel 6 m. Viimistlusma-
terjalidest on eelistatud naturaalsed ja piirkonnale ning hoonestuse 
tüübile iseloomulikud materjalid (nt puitu, krohvi, betooni ja/või tellist, 
klaasi). Vältida imiteerivaid materjale. Hoonete katuse kalle 0° – 25°. 
Krundile POS 2 rajatakse valgustatud sõidutee. POS 1 krundi koosseisu 
rajatakse ka avalikuks kasutamiseks mõeldud mänguväljak, mille osas 
seatakse pärast selle väljaehitamist isiklik kasutusõigus Kose valla 
kasuks. 

Planeeringulahenduse elluviimisel (20 korteriga elamu kavanda-
misel) võib eeldada, et Kesk tänava, kui juurdepääsu tagava tänava 
liikluskoormus kasvab. Planeeringu elluviimisel saab olemasolev Kesk 
tn lõik uue katendi ja lisandub juurdepääsu tagav transpordimaa 
sihtotstarbega krunt, seega olemasoleva tänavatevõrgu olukord 
paraneb. Positiivne mõju on ka uute atraktiivsete elukohtade loomisel. 
Lisaks saab välja tuua positiivse sotsiaalse mõju ka teistele piirkonna 
elanikele, sest planeeringu elluviimisel luuakse avalikult ligipääsetav 
mänguväljak. 

Planeeringuala asub soodsas asukohas ning nii teenused kui ka 
ühistransport on igapäevaseks kasutamiseks hästi kättesaadavad. 
Kuna piirkonda tuleb uusi elanikke, siis on ka mõju piirkonna majan-
dusele positiivne. Käesoleva detailplaneeringu elluviimine ei avalda 
kultuurilist mõju, sest alal ja selle mõjualas puuduvad väärtustatud 
hooned, miljööalad ja väärtuslikud maastikud. Detailplaneeringu alal 
paiknevad ehitismälestised Kose-Uuemõisa mõisa väravapostid, 19.-20. 
saj. (reg nr 2800). Kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujune-
nud ruumilist olukorda ja väravapostide heakord ja säilimine antud 
asukohas on tagatud. 

Planeeringu elluviimisel ei ole ette näha olulise negatiivse mõju 
avaldumist looduskeskkonnale, planeeringualal puuduvad kõrge loo-
dusväärtusega alad või objektid. Planeeringu elluviimine muudab küll 
ruumilist keskkonda, kuid ka üldplaneeringus on ette nähtud ala hoo-
nestamine. Positiivse poolena saab välja tuua, et kortermaja ümber 
luuakse korrastatud roheala. Detailplaneeringu kehtestamisel muutus 
osaliselt kehtetuks Välja ja Kesk tänava ristmikuala detailplaneering, 
mis on kehtestatud Kose vallavalitsuse 20.07.1998 korraldusega nr 265 
(vt OÜ Hendrikson & Ko töös nr 2100410 esitatud joonist nr 6). 

Kehtestatud detailplaneeringuga (sh korraldusega) on võimalik 
tutvuda digitaalselt aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/#/
planeeringud/planeeringud/222 või paberkandjal tööajal Kose 
vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, Harju 
maakond, II korrus). Küsimused ja täiendav info: Arvo Sirel, arvo.sirel@
kosevald.ee.

Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamise algus: 27.10.2022. Avaldamise lõpp: tähtajatu.

Kose vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) 
§ 139 lõike 3 alusel. Kose vallavalitsus teatab , et kehtestas 4.10.2022 
korraldusega nr 677 Kiruvere külas asuva Veeääre katastriüksuse 
detailplaneeringu (OÜ Paabor Projekt, töö nr DP-7-2022, planeeringu 
ID 103372). Planeeritava ala pindala on ca 1 ha ning see hõlmab 
Veeääre (katastritunnus 33801:001:1246) ja osaliselt 11208 Paunkü-
la-Kiruvere-Ardu tee (katastritunnus 36302:002:0165) katastriüksust. 
Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse 
määramine olemasolevate hoonete laiendamiseks kuni üks kolman-
dik olemasoleva ehitise kubatuurist, uutele hoonetele ehitusõiguse 
määramine ning hoonete teenindamiseks mõeldud tehnovõrkude ja 
-rajatiste planeerimine ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga ei tehta 
ettepanekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti: POS 1 – ela-
mumaa 100%, hoonete suurim lubatud arv maa-alal 3, hoonete 
ehitisealune pind 350 m2, elamu kõrgus kuni 8 m, abihoonete 
kõrgus kuni 6 m. Planeeringualal hoonestusalast välja jäävale osale 
on lubatud rajada vaid teid (ümberehitatav juurdepääsutee koos 
ümberpööramise kohaga) ja planeeritud tehnovõrke. Parkimine 
lahendatakse krundisiseselt. Hoonete välisviimistluseks on lubatud 
kasutada järgmisi materjale – puitu, kivi ja krohvi. Katusekatetena 
kasutada kivi, plekki või rullmaterjali. Katusekalded on vahemikus 
10°–45°. Piirete rajamine on lubatud väljaspool veekaitsevööndit. POS 
2 – transpordimaa 100%. Transpordimaa krunt on moodustatud OÜ 
Tinter-Projekt töö nr 56-20-TP kohaselt valgustatud jalgratta- ja jalgtee 
rajamiseks.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud päästeameti põhja pääs-
tekeskus (04.07.2022 nr 7.2-3.1/4011-2) ja transpordiamet (29.07.2022 
nr 7.2-2/22/13721-3). Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate 
ning isikute ja asutusega, kes on kaasatud menetlusse. Kaasatavate 
arvamustega on arvestatud. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et detailplaneeringu realiseerimisega 
kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna planeeringuala on hoones-
tatud ja keskkond on inimtegevuse poolt mõjutatud. Kehtestatud 
detailplaneeringuga (sh korraldusega) on võimalik tutvuda digitaal-
selt aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/#/planeeringud/

planeeringud/230 või paberkandjal tööajal Kose vallavalitsuse 
majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, Harju maakond, II 
korrus). Küsimused ja täiendav info: Arvo Sirel, arvo.sirel@kosevald.ee.

Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamise algus: 25.10.2022. Avaldamise lõpp: tähtajatu.

Kose vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) 
§ 139 lõike 3 alusel. Kose vallavalitsus teatab, et kehtestas 18.10.2022 
korraldusega nr 701 Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katast-
riüksuse ja Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu (OÜ Hendrikson & 
Ko, töö nr 2100410, planeeringu ID 101912). Kesk tn 27 katastriüksuse ja 
Kesk tänava maa-ala detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse siht-
otstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine kortermaja püstita-
miseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala 
haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja 
tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on ca 10 400 
m2 ning see hõlmab Kesk tn 27 (katastritunnus 33701:002:0978) ja Kesk 
tänav (katastritunnus 33801:001:0565, osaliselt) katastriüksust. 

Detailplaneeringuga moodustakse kaks uut krunti (POS 1, POS 
2) lisaks olemasolevale Kesk tänav krundile (POS 3). Krundile POS 1 
(maakasutuse sihtotstarve elamumaa) rajatakse 20 korteriga elamu. 
Hoone maksimaalne lubatud kõrgus 12 m, abihoonetel 6 m. Par-
kimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonete välisviimistluseks on 
lubatud kasutada naturaalsed ja piirkonnale ning hoonestuse tüübile 
iseloomulike materjale (nt puitu, krohvi, betooni ja/või tellist, klaasi). 
Vältida imiteerivaid materjale. Katusekatetena kasutada kivi, plekki või 
rullmaterjali. Katusekalded on vahemikus 0°–25°. Piirete rajamine ei 
ole lubatud. POS 1 krundi koosseisu rajatakse ka avalikuks kasutami-
seks mõeldud mänguväljak, mille osas seatakse pärast selle väljaehi-
tamist isiklik kasutusõigus Kose valla kasuks. Krundile POS 2 rajatakse 
valgustatud sõidutee. Planeeringu elluviimisel saab olemasolev Kesk 
tn lõik uue katendi ja lisandub juurdepääsu tagav transpordimaa 
sihtotstarbega krunt. 

Detailplaneeringu on kooskõlastanud asjassepuutuvad ame-
tiasutused. Menetlusse on kaasatud tehnovõrkude valdajad. Detail-
planeeringu alal paiknevad ehitismälestised Kose-Uuemõisa mõisa 
väravapostid, 19.–20. saj. (reg nr 2800). Kavandatav tegevus ei muuda 
oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda ja väravapostide heakord 
ja säilimine antud asukohas on tagatud. Planeeringu elluviimisel ei 
ole ette näha olulise negatiivse mõju avaldumist looduskeskkonnale. 
Positiivse poolena luuakse kortermaja ümber korrastatud roheala. 
Detailplaneeringu kehtestamisel muutus osaliselt kehtetuks Välja ja 
Kesk tänava ristmikuala detailplaneering, mis on kehtestatud Kose 
vallavalitsuse 20.07.1998 korraldusega nr 265 (vt OÜ Hendrikson & Ko 
töös nr 2100410 esitatud joonist nr 6). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et detailplaneeringu realiseerimisega 
kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna planeeringuala on hoones-
tatud ja keskkond on inimtegevuse poolt mõjutatud. Kehtestatud 
detailplaneeringuga (sh korraldusega) on võimalik tutvuda digitaalselt 
aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/#/planeeringud/planeerin-
gud/222 või paberkandjal tööajal Kose vallavalitsuse majandusosakon-
nas (Hariduse tn 1, Kose alevik, Harju maakond, II korrus).

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Kose alevik, Pikk tn 
83)

Kose vallavalitsusele esitati 28.09.2022 ehitisregistri kaudu projek-
teerimistingimuste taotlus nr 2211002/11374 Kose alevikus Pikk tn 83 
katastriüksusele (33801:001:1610) üksikelamu ehitusprojekti koostami-
seks. 

Katastriüksusel kehtiv detailplaneering puudub. Katastriüksus 
on hoonestamata. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub katast-
riüksus tiheasustatud alal väikeelamu juhtotstarbega maa-alal, kus 
on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu 
koostamise kohustus. Taotleja soov on püstitada katastriüksusele 
üksikelamu ilma detailplaneeringut koostamata. Planeerimissea-
duse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada 
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut 
koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel 
olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda 
teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna 
hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised 
kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste 
andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või 
laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude 
tingimustega. Arvestades eelpool toodut, on võimalik katastriüksusele 
ühe ehitusloakohustusliku hoone püstitamine. Planeerimisseaduse 
§ 125 lõike 6 kohaselt määrab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva 
paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 
nimetatud tingimused.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 
29.10–7.11.2022 Kose valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvita-
tud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine 
puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja 
põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile vald@kosevald.ee. 

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid 
ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, 
otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit 
läbi viimata. 

KOSE VALLA TEATED  
DETAILPLANEERINGUTEST
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Lisaks on taastavas 
õiguses oluline ka 
kogukonna kaasamine 
ja vastutuse jaga-

mine protsessis osalejatega, 
vähendades seejuures riigi kui 
abstraktse õigusmõistja rolli.

Taastavast õigusest hakati 
Eestis rohkem rääkima ja 
seda kasutama aastal 2018, 
mil muutus alaealiste poolt 
toime pandud süütegude 
menetlemise ja lahendamise 
tava: politsei, kohalikud oma-
valitsused ja haridusasutused 
toetavad noorte inimeste 
õiguskuulekat käitumist ning 
kohtlevad rikkujat eakohaselt 
ning panustavad sellesse, et 
kõigile oleks tagatud turva-
line, salliv ja toetav õpi- ja 
arengukeskkond. 

Taastav õigus on üks 
võimalik viis, kuidas õpe-
tada noori oma tegude eest 
vastutust võtma ning kujun-
dada nendes õigeid väärtusi 
ja sotsiaalseid toimetuleku-
mehhanisme. Taastav õigus 
on lähenemine, kus esiplaanil 
pole eksinu karistamine, vaid 
see, et ta võtaks tehtud teo 

eest vastutuse ja heastaks 
kahju. 

A a s t a l  2 0 2 1  a l g a t a s 
politsei- ja piirivalveamet 
taastava õiguse põhimõtete 
kogukondadesse viimise ja 
juurutamise projekti „Taas-
tava õiguse põhimõtetel 
toimiv kogukond“, mille 
raames neljas edumeelses 
kogukonnas omandavad 
aktiivsed elanikud ja spet-
sialistid piloodina konflik-
tivahendamise oskuse ning 
on valmis  toetama oma 
kogukonna inimesi konf-
liktide lahendamisel. Esime-
sed piloteerivad piirkonnad 
Harjumaal on Viimsi, Kiisa, 
Kose ja Ida-Virumaal Narva 
Kreenholmi kogukond. 

Käesoleval aastal toimu-
sid Kosel kolm olulist kooli-
tust, mille raames kohaliku 
kooli tublid õpetajad, noor-
sootöötajad, politseinikud 
ja valla aktiivsed elanikud 
õppisid, kuidas ennetada ja 
lahendada tekkivaid konf-
likte kogukonnas.

Projekti eesmärgiks on 
võimalikult paljude juh-

tumite – kiusamise, konf-
liktide, vägivalla, vara- ja 
avaliku korra vastaste süü-
tegude, sodimise, lõhkumise, 
alkoholi ja narkootikumide 
tarbimise puhul konflikti 
või kahju tekitamisele eel-
nenud olukorra taastamine. 
Koostöös kogukonna õppe-
asutuste ja ametkondadega 

soovitakse õpetada noortele 
õiguskuulekat käitumist ja 
konf liktide lahendamist, 
toetudes just taastava õiguse 
põhimõtetele.

Tänaseks tunnevad alga-
tuse vastu suurt huvi ka tei-
sed kogukonnad ning sellest 
aastast läks taastava õiguse 
mõtteviisiga kaasa Rapla 
linnavalitsus, kes koostöös 
politseiga tõid taastava õiguse 
tegevusi oma kogukonda.

Taastava õiguse põhimõ-
tetel toimiv kogukond on 
turvaline ja inimesekeskne. 
Konf liktide ja süütegude 
lahendamisel seatakse ees-
märgiks kogukonna suhete 
tervendamine. Taastav õigus 
põhineb lahendusprotsessi-
del, milles osalevad aktiivselt 
kõik mõjutatud asjaosalised. 
Protsessi juhib neutraalne ja 
vastava väljaõppega vahen-
daja, kes on turvaline ja usal-
dusväärne kogukonnaliige. 

MARI-LIIS MÖLDER,
Ida-Harju politseijaoskonna 

ennetusspetsialist

KULTUUR / TEATED

kuupäev kellaaeg
02.11 10.00–19.00 treening
03.11 10.00–19.00 treening
04.11 10.00–19.00 treening
05.11 10.00–19.00 treening
06.11 10.00–19.00 treening
09.11 10.00–19.00 treening
10.11 10.00–19.00 treening
11.11 10.00–19.00 treening
14.11 10.00–19.00 treening
15.11 10.00–19.00 treening
16.11 10.00–19.00 treening
17.11 10.00–19.00 treening
18.11 10.00–19.00 treening
19.11 10.00–19.00 treening
20.11 10.00–19.00 treening
22.11 10.00–19.00 treening
23.11 10.00–19.00 treening
24.11 10.00–19.00 treening
25.11 10.00–19.00 treening
28.11 10.00–19.00 treening
29.11 10.00–19.00 treening
30.11 10.00–19.00 treening
01.12 10.00–19.00 treening
02.12 10.00–19.00 treening
03.12 10.00–19.00 treening
Kose-Risti laskepaika haldab Kose-Risti Spordi- ja Vabaaja 
Keskus MTÜ. Vastutaja: Toomas Kutsar.
Telefon 501 8294, e-post kosesvk@gmail.com.  

Treeningud 
Kose-Risti  

laskepaigas

Ajavahemik 28.09–27.10.2022.
• 61 juhtumit
• 5 väärtegu
• 7 kuritegu
• 1 lähisuhtevägivalla 

juhtum

Noored suhtlevad 
võõrastega
Politseini on jõudnud info, 
et alaealised on muutunud 
endast aastakümneid vane-
mate inimestega suhtlemisel 
aina julgemaks. 

Enamjaolt  astutakse 
vestlusesse joobes isikutega, 
et teha nalja nende üle või 
on lastel soov hoopis neilt 
midagi saada. Lapsed ei ole 
teadlikud, kuhu selline asi viia 
võib ning mis kavatsustega 
vanemad inimesed nendega 
vestlevad. Lastele antakse 
raha ja ka kommi.

 Siinkohal on oluline, et 
vanemad räägiksid lastega 
antud teemal ning annaksid 
lastele teadmise, et antud 
olukorral võivad olla halvad 
tagajärjed.

Muudatus talverehvide 
kasutamises
Detsembrist võib kasutada 
vaid lumehelbetähisega lamel-
lrehve.

Selle aasta detsembrist 
võib kasutada lamellrehve, 
millel on kolme mäetipu ja 
lumehelbe märgistus. Muuda-
tus tuleneb 2019. aasta sügi-
sel jõustunud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 
määrusest, teatas transpor-
diamet. Ameti hinnangul on 
kolme tipu ja lumehelbe tähis-
tusega rehvid lumeoludesse 
sobivamad kui näiteks M+S 
tähistusega rehvid. 

Erandina ei pea eritähis-
tusega talverehve kasutama 
maastikurehve kasutavad 
sõidukid. Need rehvid pea-

vad olema tähistatud pro-
fessionaalse maastikurehvi 
sümboliga POR.

Kolme tipuga rehve peab 
kasutama sõiduautodel, väi-
kekaubikutel, O2-kategooria 
haagistel ning kerega L6e- ja 
L7e-kategooria sõidukitel.

Sügisel helkurid riiete 
külge!
Novembris pööravad polit-
seiametnikud Kose vallas 
tähelepanu mootorsõidukite 
tulede korrasolekule ning 
helkurite kandmisele.

Pimedal ajal on jalakäijal 
helkuri/valgusallika kand-
mine kohustuslik. Helkurita 

jalakäija seab ohtu eelkõige 
iseennast, aga ka kaasliikle-
jaid, kuna sõidukijuhtidel on 
pimedas (ka tänavavalgustuse 
olemasolul) helkurita jalakäi-
jaid raske märgata. Helkurit 
on soovitatav kanda sõiduki 
tuledega samal kõrgusel ehk 
50–80 cm maapinnast. Kui 
kantakse ühte helkurit, tuleb 
see kinnitada sõiduteepool-
sele küljele.

Enne sõidu alustamist 
kontrolli autotulede korras-
olekut, et need pimedal ajal 
või halva nähtavuse korral 
valgustaks teed ning sõiduk 
oleks nähtav. Korrast ära 
autotuled võivad tekitada 
liikluses ohtlikke olukordi. 
Eesmised udutuled võivad 
põleda sõidu ajal koos esi-
tuledega udust või sajust 
põhjustatud halva nähtavuse 
korral. 

Pime ja hämar aeg ei käi 
halva nähtavuse alla. 

Kose piirkonnapolitseinikud
KRISTEL TALV
ja GITTE LEES

Oktoobrikuu õiguskorra ülevaade 
ÕIGUSKORRA ÜLEVAADE

Taastava õigusega Kose kogukond  
turvaliseks ja inimesekeskseks
Mis on taastav õigus? See on mõtteviis, 
kuidas läheneda konfliktidele ja 
õigusrikkumistele, kusjuures esikohale 
on seatud kahju heastamine ja 
konfliktse olukorra lahendamine.

TASUB TEADA: 
Kuidas ja kus raken-
datakse taastavat 
õigust?
• Noorte tülide ja süütegude 

lahendamiseks.
• Avaliku korra rikkumistega 

seotud konfliktide lahenda-
miseks.

• Koolikeskkonnas tekkinud 
konfliktide lahendamiseks.

• Kogukonna konfliktide 
lahendamiseks.

• Naabrite vaheliste lahkarva-
muste lahendamiseks.

• Erinevates kollektiivides 
tülide ja keeruliste olu-
kordade seljatamiseks ja 
konfliktide ennetamiseks.

Rohkem infot taastava õiguse 
võimaluste kohta Eestis saab 
veebilehelt palunabi.ee/taas-
tavoigus.
Toimuva projekti kohta saab 
lisainfot kristel-liis.kaunis-
maa@politsei.ee.
Projekti rahastas Euroopa 
Majanduspiirkonna ja Norra 
finantsmehhanismide 
2014–2021 programm „Kohalik 
areng ja vaesuse vähenda-
mine“.

Allikas: PPA

Koostööpartnerid ja 
nõustajad:
• Psühholoog Laima 

Parik – sihtrühm lapsed ja 
täiskasvanud  
(tel 5805 8858, e-post 
laimsu@gmail.com).

• MTÜ Terviselaegas koge-
musnõustaja Signe Kalberg 
– sihtrühm täiskasvanud, 
pikaajalised töötud, tervise-
probleemidega inimesed 
(e-post terviselaegas@
gmail.com).

• MTÜ Ennetustegevuse 
Keskus, pere lahendusringi 
teenus – teenusele suuna-
mine läbi KOVi lastekaitses-
petsialisti.

Alates 15.oktoobrist 
on Kose valla elani-
kel võimalik tasuta 
kasutada psühho-

loogi ja kogemusnõustaja tee-
nust ning pere lahendusringi 
meetodil toimivat teenust.

Nõustamine toimub Kose 
gümnaasiumi tugikeskuse 
(Hariduse 2) või vallavalitsuse 
sotsiaalosakonna ruumides.

Teenus on võimalik tänu 
Kose valla taotletud ja sot-
siaalministeeriumilt saadud 
toetusele, toetuse eesmärk on 
esmatasandil vaimse tervise 
teenuste pakkumine, enneta-
maks tõsisemaid vaimse tervise 
probleeme.

Nõustamistele on vajalik 
eelregistreerimine. 

Lisainfo ja registreerimine: 
Merike Pihla, tel 633 9327, 

Kose valla elanikul on 
võimalik saada tasuta 
psühholoogilist abi

merike.pihla@kosevald.ee või 
Katrin Liiv, tel 5620 2046, 
katrin.liiv@kose.edu.ee.

 KOSE TEATAJA

Tule helkurkõnnile
22.11.2022 kell 18.00 toimub 
helkurkõnd koostöös Kose 
kultuurikeskuse ning 
politseiga. Helkurkõnni 
trajektooriks on Ravila ring, 
mille pikkuseks umbes viis 
kilomeetrit. Tule koos sõbraga 
helkurkõnnile ning anna 
panus kodukandi liiklus- 
ohutuse tõstmiseks! 
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Sel päeval tuli raa-
matukoguhoidja 
tööd proovima ka 
Kose gümnaasiumi 

õpetaja Katrin Taniste. Sai 
temagi õppida raamatu kile-
tamist. Esimene katse läks 
nii öelda koolirahaks, aga 
teine katsetus kukkus täitsa 
kenasti välja. Katrin proovis 
noortele ka koolivaheajaks 
raamatuid soovitada.

Õhtupoolikul valmistu-
sime ka juba teiseks päevaks, 
kui plaani oli võetud matk 
Muia Veetamme sünnikohta. 
Tutvusime Muia Veetamme 
elu ja loominguga, abiks lap-
selapselapse uurimustöö ning 
mängud „Poomine“, „Alias“ 
ja „Kahoot“ ning luuletused 
raamatust „Kuldnokk-kul-
lanokk“.

Tare eest algab rada – 
karjamaa-, marjamaa-

rada,
soonekohtadel märg...
Nii alustas Muia Veetamm 

oma luuletust „Tare eest algab 
rada“ 1966 aastal. Meie rada 
viis teisipäeval luuletaja 115. 
sünniaastapäeva puhul (see 

oli juba 2. märtsil) mälestus-
kivi juurde, mis asub tema 
sünnikodus Kirivalla külas 
Arukausi talus. Matk viis 
mööda põllu- ja heinamaa-
rada, metsa- ja koprarada, 
karjamaa- ja marjamaarada...

Praegune Arukausi pere-
mees Jaan Ilisson näitas oma 
väikest kodumuuseumi, kus 
on välja pandud mitmeid töö-
riistu, vanu pilte, raamatuid 
ning ka Muia Veetamme past-
lad. Samuti nägime mitmeid 
tema enda tehtud tööriistu, 
nagu näiteks puulõhkumis-
masin.

Ükski matk ei saa lõppeda 
ilma lõkketa, tegime seda 
meiegi. Puud vedasime ise 
metsa kaasa. Lõkkel küpse-
tatud viiner ja vahukomm 
maitsesid hästi. Oli tore päev 
looduses.

Kolmapäeval võtsime ette 
väljasõidu Haapsallu, kus 
külastasime lasteraamatu-

kogu. Meid võttis vastu soe 
ja sõbralik maja ning veelgi 
soojem Krista Kumberg, kes 
töötanud selles majas juba 40 
aastat. Saime teada, et maja 
on üle 200 aasta vana. Väga 
mõnus oli kuulata imeliselt 
jutustatud õpetlikke lugusid 
ja sirvida vanu „Tähekesi“. 
Selles majas oled sa alati 
oodatud, ole sa suur või väike.

Kui lähed Haapsallu, pead 
ka mere ääres käima, nii ütles 
noorsootöötaja Leelo. Nii me 
kõik koos promenaadile suun-
dusimegi. Meri oli küll hall ja 
ilm sombune, aga ikkagi oli 
mõnus, ja kes soovis, sai ka 
jääkaru pildile püüda.

Noored arvasid, et päev 
oli tore ning lõbus, sai veeta 
aega sõpradega. Saadi palju 
uusi teadmisi ning nauditi 
jalutuskäiku Haapsalu linnas.

Kirjanduslik koolivahe-
aeg sai lõpetatud raamatu-
koguööga. Kõigepealt tuli 

meile külla Anne-Mari Alver, 
kes rääkis oma kirjaniku-
teest ja loomingust. Õhtu 
ja öö sisustasid kirjanduslik 
„Kahoot“ ja -bingo, ringmän-
gud, film „Tagurpidi torn“, 
ühiselt valmistatud õhtusöök 
ja hommikused pannkoogid. 
Oli üks ütlemata mõnus koos-
olemise aeg.

Vaheaeg oli täis põnevaid 
tegevusi neile, kes tahtsid 
sellest osa võtta. Kirjandus-
lik tegevus ei tähenda alati 
ainult raamatulugemist, vaid 
võib sisaldada ka paljusid 
muid huvitavaid ja toredaid 
tegevusi.

Habaja raamatukogu 
tänab Habaja noortekeskust 
ning noorsootöötajat Leelot 
koostöö eest, koos on alati 
mõnus ja lõbus.  

HABAJA RAAMATUKOGU,

HABAJA NOORTEKESKUS

Kirjanduslik koolivaheaeg  
Habaja raamatukogus
Terve nädal oli 
täis tegemisi, iga 
päev sai osaleda 
uutel üritustel. 
Esmaspäeval sai olla 
raamatukoguhoidja 
töövari. Tutvuda võis 
raamatukoguhoidja 
tööga, sai ise 
proovida raamatuid 
kiletada, maha 
kanda, laenutada ja 
tagastada.

LUGEMISKOERTE PROGRAMMI
INFOTUND

Kose raamatukogu

KÄTLIN JA 
SESSU

KOHTUME 10. NOVEMBRILKELL 17:00

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing
www.teraapiakoer.ee

Omniva  a lustas 
oktoobri lõpus 
vähekasutatavate 
(alla viie kirja 

kuus) või kasutuseta kirja-
kastide eemaldamist. Kirja-
kastide eemaldamist viiakse 
läbi järgmiste kuude jooksul 
ja järk-järgult. 

Tulemusena jäävad alles 
hetkel aktiivselt kasutusel 
kirjakastid, mida tühjenda-
takse viiel päeval nädalas. 
Lisaks vahetab Omniva välja 
vananenud ja amortiseerunud 
kirjakastid.

Hetkel on Kose vallas 
kuus kirjakasti, millest kahte 
viiakse alla viie kirja kuus. 
Seega lähevad eemaldamisele 
Kolus ja Habajal asuvad kirja-
kastid, Pikk tn 9 asuv kirjakast 
tõstetakse vallamaja juurde 
aadressile Hariduse 1.

Lisaks muutuvad kirjakas-
tide tühjendamise ajad (tabe-
lis). Kui kõik muudatused on 
tehtud, hakkab Omniva Kose 
vallas asuvaid kirjakaste tüh-
jendama viiel korral nädalas.

KOSE TEATAJA

Pärast Kose-Uuemõisa 
ja Ardu postipunk-
tide ning Kose post-
kontori sulgemist 

septembris, on Kose valla ela-
nikel võimalus tasuta kasutada 
personaalset postiteenust.

Personaalse kirjakandja 
kaudu on võimalik saate pakke, 
osta postmarke, pakendeid 
ja ümbrikke, tasuda arveid 
ja saata kirju. Personaalse 
kirjakandja kutsumine Kose 
vallas on tasuta, personaalselt 
kirjakandjalt teenuseid tellides 
tuleb maksta vaid ostetavate 
postiteenuste eest. Nende 
teenuste hinnakiri on sama, 

mis postiasutuses. Tellimiseks 
tuleb helistada kas numbril 
661 6616 või kirjutada www.
omniva.ee/era/abiinfo/kir-
jakandja_tellimine. Nii helis-
tamisel kui kirjutamisel on 
oluline märkida, millist teenust 
on vaja ja millisel aadressil. 
Seejärel võtab Omniva klien-
diteenindaja Sinuga ühendust 
ja lepib kokku teenindamise aja 
ja koha. Tellimus täidetakse 
üldjuhul järgmisel tööpäeval, 
aga mitte hiljem kui kahe töö-
päeva jooksul ajavahemikus 
kell 8–17.

KOSE TEATAJA

Personaalse kirjakandja  
kutsumine on tasuta

Omniva alustas vähese kasutu-
sega kirjakastide eemaldamist

Kirjakasti aadress Asula Kirjakasti  
tühjendamise ajad

Pikk 19 Kose E, K, R kell 8
Pikk 17 Kose E, K, R kell 8
Kose-Uuemõiusa Kose-Uuemõisa E, K, R kell 8
Kesk tänav 6 Ardu E, K, R kell 8
Kolu Kolu E, K, R kell 8
Kose 8 Habaja E, K, R kell 8

Postkastide tühjendusajad
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JAKOB MÄNNISALU
LARA BUSTRÖM
MIA ELIISE 

90 
JOHANNES VALLISTE

85 
PIIA TALLO
LIIDA NIIDAS
HILLAR KAASIK
MALL KLAAS
JAAN TAMM
LEIDA REI
 
80 
INGRID KIVISELGI

JÄÄDAVALT 
LAHKUSID

VELLO VAADERPASS
RAIVO SAAVA 
TÄHTE KALJUORG
SELMA MURUMAA
ANNE KÄÄR
ELVI TEDER
SVITLANA SHYMANOVSKA
TATJANA NEVSKAJA
URVE STAFEJEV

PALJU ÕNNE

Mälestame alati sõbralikku 
majanaabrit

TATJANA 
NEVSKAJAT

Südamlik kaastunne omastele

Hariduse 3 elanikud

Sinu kodu nüüd seal,
kus linnutee - 
see helendav rada,
kui sädelev kee...
Mälestame endist töökaaslast

TANJA NEVSKAJAT 
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Kose Söökla kollektiiv

Tähtede taga on avarus lai,
ei valu,ei vaeva,vaid õhkõrn pai....

Südamlik kaastunne Leale kalli 
ema

   TÄHTE 
KALJUORGI

lahkumise puhul.

Aada, Ilde, Maimu ja Mait

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused jätab...

Mälestame Sind hea kolleeg

ANNE KÄÄR
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele. 
 

Töökaaslased sovhoosipäevilt

Aeg annab, aeg võtab, 
aeg mälestused jätab...

Lahkunud on kallis õde

ANNE KÄÄR
valdame kaastunnet Raivole, 
Ingridile, Randole  ja Evelinile 

peredega ema, vanaema ja 
vanavanaema surma puhul. 

Mälestavad õed laste peredega.

Su jalg ei astu enam armsaid radu 
ei ava käsi koduväravat....

Südamlik kaastunne teile  
Ingrid ja Raivo peredega kalli 

ema, vanaema ja vanavanaema

ANNE KÄÄR
kaotuse puhul

KÜ Pala 14

Mõnd kallist südant kaotsid,
mis järel nuttes leinasid...
                                      /Lydia Koidula/

Südamlik kaastunne Raivole 
kalli

EMA
kaotuse puhul.

Paunküla Hooldekeskuse pere

Avaldame kaastunnet Sulevile 
ja Marikale lastega 

kalli ema, ämma, vanaema ja 
vanavanaema

SELMA MURUMAA
surma puhul.

Ene, Eve ja Piret

Aeg annab, aeg võtab,
aga mälestused jätab...

Südamlik kaastunne

Ruth Hirvele

ISA
kaotuse puhul.

Kose-Uuemõisa lasteaia-
koolipere

Me südameis Sa ikka elad, 
jääd mõtteis meiega.

RAIVO SAAVA 
31.03.1961 - 25.10.2022

Kallist isa mälestavad tütred 
Siret ja Siiri peredega.

Südamlik kaastunne Egertile 
perega kalli isa ja vanaisa

 ENDEL ADRATI   
lahkumise puhul.

KÜ Ravila tee 7 

Südamlik kaastunne 

ANNE KÄÄR 
lähedastele. 

Ardu kauplus

Südamlik kaastunne Raikile 
perega kalli 

VANAISA 
kaotuse puhul. 

Oru põhikooli 3. klass

Südamilk kaastunne Marjele 
venna 

ÜLEV ROODEDAU
 lahkumise puhul.

Seltsing Hõbejuus

Avaldame  sügavat kaastunnet 
Tiinale ja Randole lastega 

ämma, ema ja vanaema 

ANNE  KÄÄR    
   surma puhul. 

Ansambel "Üllatus"  

Avaldame sügavat kaastunnet 
Evelinile 

EMA
 surma puhul.

Murueit OÜ kollektiiv

75 
VAIKO VÄLI
ARVI INDUS
MAIMU TREIAL
URMAS SUITS

70 
AIME PEKKI
JÜRI PLADO
RAIVO NOORMÄE
NEEME KULL
KAIE PILL-ENNET
TIIT KIVISTIK

SÜNDISID

Kose Kultuurikeskuses alustab 
tööd teatristuudio „Sõnatu“

Liikumine.
Tegevus.

Kujundlikkus.

Süntees mille tulemusena luuakse lavaline poeesia.
Oma väljenduslaadi poolest sümbolistlik, ekspressio-

nistlik, impressionistlik,
et avaldada muljet vaatajale ja kandes endas omapärast 

kujundlikku mõtet.
Osalema on oodatud kõik kes tahavad ennast just 

teatrikunstile omases väljenduslaadis proovile panna ja 
midagi uut õppida.

Registreerimine ja info  telefoni Avo Rebane 58633764.

Kose vallavalitsus soovib tänada ja tun-
nustada tublisid tegijaid ning tegusid, 
kes või mis on 2022. aastal rikastanud 
Kose valla spordi- ja kultuurielu.

Soovime tänada kõiki selle panuse eest ning tunnustada 
kõige säravaimaid. Parimate väljaselgitamiseks ootame 
kõigepealt nominente, kelle seast selgub parim läbi 
rahvahääletuse. Tegemist võib olla nii inimese, ehitise, 

rajatise, sündmuse vms.
Nominendid peavad vastama vähemalt ühele alltoodud 

kriteeriumile:
-  pika traditsiooniga;
- rohke külastajate ja korraldusse kaasatud tegijate arvuga;
- sündmus, tegu või inimene rikastas valla kultuuri- ja 

spordimaastikku uudsusega;
- sündmuse hea kõlapind ulatub väljaspoole Kose valla piire.

R a h v a h ä ä l e t u s e  t u l e m u s e l  e n i m  h ä ä l i  s a a -
nud kultuuritegu ja sporditegu kuulutatakse välja  
20.01.2023 toimuval tänusündmusel „Kose valla kultuur- ja 
spordiaasta tähed“.

Esildisi nominentide kohta ootame kuni 2. detsembrini 
aadressile margit.eerik@kosevald.ee. Rahvahääletus algab 
7. detsembril 2022.

KOSE TEATAJA

Valime 2022. aasta kultuuriteo ja 
sporditeo- rahva lemmikud
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www.energia.ee/kiireinternet

Kuidas 
liituda?

Kontrolli, kas Enefiti kiire internet 
laieneb sinu aadressile. Kui jah, siis 
sõlmi leping meie e-teeninduses.

Ehitame sidevõrgu.
Teeme kõiki ühe piirkonna 
ehitustöid korraga.

Anname teada, kui kiire 
tele- ning internetivõrk 
on kasutamiseks valmis.

Vali sobiv  
operaator 
ja sõlmi leping.

Naudi!
Kiire interneti hüved on 
su kodus olemas.

Hanguva telepildi ja aeglase interneti ajad  
on nüüd igaveseks läbi. Päriselt ka!

Kui tavakeeli tähendab kiire internet 
seda, et kodus võib korraga tööle pan-
na kõik liikuvat pilti edastavad ekraanid 
ning andmesidet kasutavad seadmed, 
siis tehnilisemaks minnes on tegemist 
sideteenusega, mis tagab igal ajal alla-
laadimiskiiruse 1 Gbit/s. Nii suure läbi-
laskevõimega sidevõrk põhineb täielikult 
valguskaablil ja selle kiirust saab teh-
noloogia arenedes veelgi suurendada. 
Parimas ühenduses võib kindel olla ka 
aastakümnete pärast.

Enefiti kiire interneti kasuks räägib seegi, 
et pärast võrgu valmimist valib klient en-
dale ise tele- ja internetiteenuse pakkuja 

ning võib seda vajadusel vahetada. Tänu 
operaatorist sõltumatule võrgule saab 
sidekulusid hoida täpselt nii madalal, kui 
turg hetkel lubab.

Igaüks saab www.energia.ee/kiireinternet  
veebilehel üle kontrollida, kas tema 
aadress kuulub Enefiti kiire andme-
sidevõrgu ehitusplaanidesse. Kui veel ei  
kuulu, võib sealsamas sooviavalduse  
esitada. Suurema huvi korral on tõenäo-
sus, et võtame ala ehitusplaanidesse.

Margus Malv
Enefit Connecti sideteenuste juht 

Enefiti kiire sidevõrk toob Sinuni tele- ja internetiühenduse, mis püsib ühtlaselt  
kvaliteetne, hoolimata ilmast ning kasutajate või seadmete arvust.
 
ENEFITI KIIRE INTERNETIGA:
• saad ühendada võrguga piiramatul hulgal seadmeid, filme vaadata, arvutimänge 

mängida, tööd või e-õpet teha ja seda kõike ühel ajal;
• säästad aega, sest ajad tähtsaid asju kodust lahkumata;
• meie ehitame võrgu, lõpliku teenusepakkuja valid ise.

Millest sõltub liitumistasu suurus?

Liitumistasu suurus oleneb võrgu ehitusjärgust: mida varasemas 
ehitusjärgus on võrk, seda soodsam on hind. Liitumise eest saab 
ilma intressita tasuda ka osamaksetega.

Kui kiire interneti võrk on valmis ning tele- ja internetipakett  
valitud, maksad kuutasu vastavalt valitud teenusepakkuja  
hinnakirjale.

Enefiti kiire internetiga  
saab Kose vallas  
liituda:

• Ardu alevikus 59 
aadressil ja Oru külas 
41 aadressil kuni 
01.02.2023 hinnaga 
229 eurot. 

• Äksi külas 11 aadressil 
ja Ojasoo külas 32 
aadressil tähtajatult 
hinnaga 249 eurot. 

• Kose alevikus avaneb  
liitumine 2023. a 
jooksul. Liitumissoovist 
võib juba praegu teada 
anda aadressil  
energia.ee/kiireinternet,  
siis saame enne ehituse 
algusest kõige kiiremini 
infot jagada.

Kose 
vald
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK

 ▶ Müüa lõhutud kuivad ja too-
red küttepuud kohaletoomise-
ga. Uus!: kuivad küttepuud 50 l 
võrkkotis, 30 cm lepp, sanglepp, 
kask, saar. Info ja tellimine tel 
509 9598, www.pakhalupuu.ee 
või pakhalupuu@gmail.com

 ▶ Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Pakku-
da ka võrkkotis kuivi küttepuude 
tootmisjääke. Kojuvedu. Võtame 
tellimusi vastu iga päev. Tel  
522 7345, marek406@gmail.com

 ▶ Müüa uued lamell-talverehvid 
Hankook Winter 185/65 R15 koos 
velgedega. Veljed nelja auguga. 
Asuvad Harjumaal Ardus.  
Tel 520 0035

 ▶ Müüa laagerdunud saepuruvaba 
hobusesõnnik 7 € / 80 l kott. Vedu 
tasuta. Tel 5341 1252

 ▶ Müüa otse tootjalt kase puitbri-
kett, pellet, turbabrikett, pakitud ki-
visüsi, kuivad kütteklotsid võrgus. 
Vajadusel vedu. Tel 506 8501

OST
 ▶ Ostan kasutult seisma jää-

nud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja liht-
salt seisvaid. Järgi tulen puksiiri-
ga ja tasun sularahas. Vormis-
tan ja arvelt maha võtan ise.  
Tel 5618 8671,  
www.seisevauto.ee

 ▶ ES Autod ostab Teie sõiduki! 
Pakkuda võib kõike! Äravedu 
ning ARK vormistused meie 
poolt ja meie kulul. Helista tel 
5900 5900 või tee pakkumine 
meie kodulehel esautod.ee

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

 ▶ Estest PR OÜ ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, 
info@est-land.ee

 ▶ Ostame Teie remontivajava, rik-
kega või avariilise sõiduki! Kustuta-
me arvelt, tasume kohapeal sulara-
has ja äravedu treileriga! Kõik pak-
kumised oodatud. Tel 5552 2223

 ▶ Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame ja 
muid osi. Ostan Vene autode/moo-
torrataste osi. Tel 510 2349

 ▶ Soovin osta eramaja ehituseks 
sobiva privaatse maatüki või hoo-
nestatud (hooned võivad olla amor-
tiseerunud) kinnistu. Portaalides 
olevate kuulutustega olen kursis, 
neid mitte pakkuda.  
Tel 5565 1753

TÖÖ

 ▶ Pakume tööd lumelükkajale tal-
viseks perioodiks laadur-ekskavaa-
toriga, töö toimub öisel ajal kell  
23–8. Tasu kokkuleppel, töö asu-

koht Keila. Kontakt tel 5691 9600 või 
elidorelektritood@gmail.com

TEENUS
 ▶ Tartu Puu OÜ puhastab Teie 

metsaääred, põlluääred ja kraa-
vipealsed kasvavast võsast. Info 
tel 5887 2388

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

 ▶ Korstnapühkimine spetsialisee-
runult eramajadele.  
Telli Siim korstna tagant metsast. 
Tel 5665 4265 või  
korstnapuhkijasiim@gmail.com

 

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.

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

Tugiisiku veebikoolitus 
14.11.2022-14.03.2023
07.02-14.10.2023

Hooldustöötaja 
veebikoolitus
15.11.2022-21.03.2023
04.04-10.10.2023

Lapsehoidja ja 
lasteaiaõpetaja 
assistendi veebikoolitus
23.11.2022-26.04.2023
25.01-19.04.2023

Tegevusjuhendaja ja töötamise 
toetamise veebikoolitus
05.04-27.09.2023

OOTAME SIND 
SOTSIAALVALDKONNA  

VEEBIKOOLITUSTELE!

Koolitaja OÜ 
on Töötukassa koolituskaardi 
koostööpartner.

koolitaja.com

Kursused sisaldavad 80-tunnist juhendatud 
praktikat ja 16-tunnist esmaabikoolitust.

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.

info@akorsten.ee
tel 5648 3971

Tark pühib sügisel. 
Teie korstnapühkija!


