Lisa 3

KURESSAARE VANALINNA KOOLI SUUREMAHULISTE REMONDITÖÖDE JA INVESTEERINGUTE KAVA
Arenguvajadus
Hoone siseruumide
remontimine (loodusainete
klassid, arvutiklass).

Tegevused

Mõõdikud

Kulu

Rahastus

1. Loodusõppeklasside remont ja
sisustamine

1. Loodusainete klassides on
võimalik õpetada aineid
vastavalt RÕK-le (sooritada
katseid)

2. Arvutiklassi laiendamine

2. Arvutiklass on uuel
suuremal pinnal

Garaaži ümberehitamine
(töökoda ja kodunduse
õppeklass).

1. koostatakse projekt

Valminud on töökoda ja
kodunduse õppeklass

Võimla juurdeehituse
lõpetamine.

Võimla juurdeehituse ehitamine
vastavalt varem koostatud projektile

Võimla juurdeehitis on valmis
ja kasutusel

300 000

MPR

Staadioni väljaarendamine
ning püsihoolduse
tagamine (staadionimaja
remont ja kasutusele
võtmine (jõusaal,
spordivahendite
hoiuruum)).

Staadioni renoveerimine:

1. jooksurada on
renoveeritud

1.

MPR

2. renoveerimistööd
3. sisustamine

1. jooksurada
2. miniväljaku katte vahetamine
3. piirdeaia paigaldamine
4. staadionimaja renoveerimine

Aeg

Vastutaja

E

1.

MPR

2.
3.

2. Miniväljaku kate on
vahetatud ja piirded
taastatud
3. kogu staadioni piirdeaed
on asendatud uuega ja
väravad paigaldatud

2. 12 500
3. 8 400
4.

4. staadionimaja on
remonditud ja sisustatud
Õues-õppeklass
(mänguväljak).

Õues-õppeklassi rajamine staadionile

Õues-õppeklass on
kasutamiseks valmis

MPR

Kooli kapremont

Kooli renoveerimine:

1. Renoveerimise käigus on
vajadusel muudetud ruumide
mõõte, vahetatud
põrandakatted, värvitud laed
ja seinad, vajadusel
vahetatud aknaid ja uksi.

MPR

1. ehitustööd (seinad, põrandad, laed
uksed ja aknad)
2. ventilatsioon (projekt olemas)
3. vesi-kanal
4. elektrivõrk
5. nõrkvool

2. majas on toimiv
ventilatsioonisüsteem
3. klassides on vee- ja
kanalisüsteem
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4. elektrivõrk on
renoveeritud
5. nõrkvooluvõrk on
renoveeritud
Vee- ja kanalisatsiooni
välistrasside
renoveerimine

Vee- ja kanalisatsiooni välistrasside
renoveerimine

Vee- ja kanalisatsiooni
välistrassid on renoveeritud

MPR

Kooli sisehoovi korda
tegemine.

Peale välistrasside renoveerimist uue
asfaltkatte paigaldamine

Sisehoov on saanud uue
ühtse asfaltkatte

E

Koolimööbli ost (lauadtoolid)

Kõige halvemas seisu olevate toolide ja
laudade asendamine (ost) klassiruumide
kaupa

Klassiruumide kaupa on välja
vahetatud toolid ja lauad

E

Koolimööbli ost ) kapidriiulid)

Klasside sisustamine kappide ja
riiulitega

Klassiruumides on uued
riiulid ja kapid

E

Võimla põrandale
turvakate

Põranda turvakatte ostmine OÜ G-floors

Põranda turvakate on ostetud
ja kasutusel

Võimla akustika
parandamine

Võimla seintele ja lakke
mürasummutavate katete paigaldamine

Võimla akustika on
muutunud (ei kaja vastu)

Trenažöörid staadionile

6 trenažööri ostmine Rammumehe OÜst

Trenažöörid on paigaldatud
staadionile

4 060

MPR

Digiklaveri ost saali

Digiklaveri ost

Digiklaver on ostetud

3 000

MPR

4 650

E
E

2018

Direktor

Arengukava tegevuskavas on kasutatud järgmiseid lühendeid:
E – eelarvelised vahendid, mille moodustavad kohaliku omavalitsuse, riikliku haridustoestuse, kooli omatulu ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse
laekuvad projektipõhised finantsvahendid;
MPR – meetmete põhised rahalised vahendid, mida taotletakse erinevatest struktuurifondidest, samuti sponsorlus;
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