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Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning
juhtimiskompetentsus;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus.
Konkursil osalemiseks palume esitada
• allkirjastatud avaldus;
• elulookirjeldus;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• tegevuskava kooli juhina;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööleasumine 1. augustil 2017.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. mail 2017. a
Juuru Vallavalitsusele e-aadressil juuru@juuru.ee või valla
kantseleisse aadressil Veski 1, Juuru alevik, 79401 Rapla
maakond, märgusõnaga „Direktor”.

Ülle Laasner,
peakorraldaja
Viimati toimus lauamängude
neljavõistluse Eesti karika
mängude etapp siinkandis
2008. aastal. Nii pika vahe
põhjus oli lihtne – selleks, et
viia läbi Eesti tasandi võist
lust, peavad olema vastavad
spordivahendid. 2016. aastal
oli Rapla Maleklubil võima
lus Leaderi toetusega soetada
maakonda 8 koroonalauda, 20
malekella, male/kabelauda
ning malendid ja kabendid,
sellised, nagu tipptasemel peab
olema. Lauatennise lauad on
Valtu spordimajas olemas.
Valtu spordimajja saabus
kogu Eestist 55 sportlast: 22
meest, 11 naist, 10 poissi ja
12 tüdrukut. Samas toimusid
ka Rapla maakonna lahtised
meistrivõistlused. Raplamaalt
osales 17 sportlast (sh 8 last!).
Rapla maavanem Tõnis

Lisainformatsioon tel 527 1481.

Pildil on Ülle Laasner, Jaan Sulg, Tarmo Lukk. Valter Viisut, Talvi Ainsar, Enn Viitkar, Heiki Sassian.
Foto: erakogu
Pildilt puudub Ivar Sirp (saavutas III koha maakonna MV-s).
Blank avas Eesti meistri
võistlused sütitava kõnega,
meenutades, kust on need
neli spordiala alguse saanud.
Rapla vallavolikogu esimees
Tarmo Lukk tervitas samuti
kohaletulnuid ning pikk päev
võis alata.
Šveitsi süsteemis toimus
meestele 7 vooru, naistele ja
lastele 6 vooru. Iga voor kestis
tund või isegi rohkem.
Tulemused: Eesti meister
2017 naiste seas on Tiia Müü
risepp Saaremaalt, hõbe Talvi
Ainsar (Raplamaa arvestuses
Rapla maakonna meister)
ning pronks Ülle Laasner

Raplamaalt (Raplamaa meist
rivõistluste hõbe).
Meeste seas saavutas Eesti
meistritiitli Andres Kuusk
Saaremaalt, hõbeda Valter
Viisut ning pronksi Tarmo
Lukk Raplamaalt. Poistest
viis Eesti meistritiitli koju
Markus Hansson Pärnumaalt,
Raplamaa meistriks tuli Ranel
Rahuoja, kes üldarvestuses
oli poistest kuues. Raplamaa
arvestuses saavutas hõbeda
Kristen Kangur ning pronk
si Ronnie Richard Rüüson.
Tüdrukutest viis meistritiitli
taas Pärnumaale Laura Laud.
Raplamaa meistriks tuli

üldjärjestuses viienda koha
saavutanud Kerttu Viltok,
hõbeda Sille Sillamaa ning
pronksi Mia Liis Lindal.
Rapla maakonna meistri
võistlustel meeste arvestuses
saavutas meistritiitli Tarmo
Lukk, hõbeda Heiki Sassian
ning pronksi Ivar Sirp.
Meesveteranidest saavutas
meistritiitli Valter Viisut,
teine Jaan Sulg ning kolmas
Enn Viitkar.
Maakondadest saavutas
meistritiitli Pärnumaa (84
p), teise koha Raplamaa (82 p)
ja kolmanda koha Järvamaa
(80 p).

Lelle alev saab uue võrkpalliplatsi
Eesti Võrkpalli Liit ja Oma Ehitaja AS korrastavad tänavu Eestis kümme võrkpalliväljakut.
Raplamaal saavad uhiuue võrkpalliplatsi Lelle
alevi inimesed.
Mariliis Vest
Projekt „Võrguplatsid korda“
viidi läbi tänavu seitsmendat
korda. Avalduse uue võrkpal
liplatsi saamiseks esitas kon
kursile seitsekümmend viis
huvilist üle kogu Eesti, Rapla
maakonnast laekus avaldusi
kaheksa. Igal aastal valib
žürii välja kuus paika, kuhu
võrkpalliplats kogu vajaliku
inventariga rajatakse. Üheks
žürii väljavalituks osutus Rap
lamaal Lelle alevik, kus juba
õige pea saab mängida uuel
võrguplatsil.

Juuru Eduard Vilde Kool (Tallinna mnt 18, Juuru alevik, Juuru
vald, 79401 Rapla maakond) on munitsipaalharidusasutus,
kus põhikool ja huvikool tegutsevad ühe asutusena.

Projekti juht Urmas Piik
ütles, et Lelle kasuks otsustati
seepärast, et seal pole praegu
korralikku võrkpalliplatsi,
kuid ajalooliselt on Lelles
võrkpalli kaua mängitud.
„Lisaks sellele oli ka taotlus
väga põhjalikult esitatud ning
oleme kindlad, et plats leiab
aktiivset kasutust, seda hool
datakse väga hästi ning seda
jätkub pikkadeks aastateks,“
lisas Piik.
Avalduse saatnud FC Lel
le MTÜ esindaja Tiina-Mae
Kuusik ütles, et emotsioonid
uue platsi saamise puhul on
ülevad. Lelles on naise sõnul

huvi võrkpalli vastu suur, aga
2014. aastal tuli alevis maha
võtta platsi inventar, sest
päevinäinud väljaku kordate
gemiseks ressursid puudusid.
Kuusik lisas, et Lelle uuel
platsil on plaanis korraldada
küladevahelisi mõõduvõtmisi
ning miks mitte tulevikus
pakkuda võrkpalliplatsi
maakonna tasemel ürituste
läbiviimiseks.
Žüriiliikme Kaido Fridoli
ni sõnul oli paremaid raske
välja valida, sest häid ja lä
bimõeldud taotlusi oli palju.
Hindamiskomisjoni kuulusid
veel Eesti Võrkpalli Liidu
president Hanno Pevkur ja
peasekretär Helen Veermäe,
rahvusmeeskonna kapten
Kert Toobal ja Eestit Pekingi
olümpiamängudel esindanud
rannavõrkpallur Rivo Vesik.

Osalejate kõrget taset kiitis
ka Piik.
„Taotlusi vaadates oli hea
meel näha, et avalduse esi
tajad olid sellesse kõvasti
panustanud. Rõõmu tegi, et
ohtra pildimaterjali kõrval oli
taotluste juures kasutatud ka
videolahendusi ja selgelt oli
läbi mõeldud visioon, kuidas
võrkpalliplatsi nii kasutama
hakata, et sellest saaksid osa
võimalikult paljud huvilised,”
rääkis ta.
Lisaks kuuele väljavalitule
noppis žürii välja veel kümme
taotlust, kes omavahel rah
vahääletusel konkureerisid.
Rahva neli lemmikut saavad
samuti uue võrkpalliplatsi.
Rahvahääletusel ühtegi Rapla
maa taotlust aga ei osalenud.
Võrkpalliväljakute rajamist
alustati 8. mail.

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 20 algatati
Rapla linnas Tallinna mnt 2 (67001:001:0056)
üldplaneeringut järgiv DETAILPLANEERING.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse sätestamine tankla
laienduse ja autopesula rajamiseks, tänavate, juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha. Planeeringu koostamise
vajadus tuleneb PlanS § 125 lg 1 p 1 ja 3.
Planeeringu kohta lähemalt:
http://rapla.kovtp.ee/algatamine.

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22
algatati Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe
üldplaneeringut muutev DETAILPLANEERING ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringu eesmärk on puhkeala ja tehisveekogu rajamine
Sõerumäe maaüksusele (66901:001:0728) ning ehitusõiguse
sätestamine puhkemajade ja puhkekeskuse püstitamiseks.
Planeeringuala suurus on ca 4,5 ha. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb LKS § 40 lg 4
p 2 ja keskkonnamõju hindamise vajadus
KeHJS § 33 lg 1 p 3.
Planeeringu kohta lähemalt:
http://rapla.kovtp.ee/algatamine.

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati
Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala üldplaneeringut
järgiv DETAILPLANEERING.
Planeeringuala suurusega ca 2,8 ha hõlmab Nelgi tn 2
(67001:010:0032) ja Niidu tn 1 (67001:010:0031) maaüksusi
ning vahetult piirnevaid tänavaid. Planeeringu eesmärk on
ehitusõiguse sätestamine moodustatavatele
üksikelamukruntidele ja tingimuste määratlemine elamuala arendamiseks. Planeeringu
koostamise vajadus tuleneb PlanS § 125
lõikest 1.
Planeeringu kohta lähemalt:
http://rapla.kovtp.ee/algatamine.

Raplamaa Sõnumid 10. mai 2017

Rapla Maleklubi
korraldas selle aasta
Eesti meistrivõistlused lauamängude
mitmevõistluses
Valtu spordimajas
pühapäeval, 30.
aprillil. Lauamängude
neljavõistlus koosneb
neljast alast – koroona, lauatennis, male ja
kabe. Igas mänguliigis
mängitakse vastasega
kaks matši, kokku 8
matši.

Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Juuru Eduard Vilde Kooli DIREKTORI
vabaneva ametikoha täitmiseks

Sport

Eesti meistrivõistlused lauamängude
mitmevõistluses peeti Valtus

