
Avaldatud 19.08.2012 kell 13:57

Enamjaolt ollakse koolide
remondiga graafikus

Rakvere põhikooli remont saab abilinnapea Allar Aroni sõnul kooli

ajaks valmis. Hiljem algas remont gümnaasiumihoones ja endises

vene gümnaasiumis, mistõttu on tähtajaks septembri lõpp ning kooli

ajal töö käib. Aroni sõnul oli seal esialgu probleeme hangetega –

esimene hange ei õnnestunud kohe. Muidu püsitakse töödega enam

vähem graafikus.

 

Enne uue õppeaasta algust ette võetud Võsu kooli remont saab tehtud

juba selle nädala lõpus või järgmise alguses. Remondi käigus soojustati

hoone peasissekäik, vahetati uks ning remondit i katus, samuti said korda

õppehoone trepikoda ja koridor. Tehtud tööd aitavad küttekuludelt kokku

hoida.

Lõpule on jõudnud Tamsalu gümnaasiumi koolihoone põhjalik uuendamine.

“Tähtsamad tööd olid koolihoone kõigi õppekorpuste fassaadide

soojustamine ning C-õppekorpuse ja õueala täielik rekonstrueerimine,”

nimetas gümnaasiumi direktor Vardo Arusaar. Tänaseks on ka kolimine

renoveeritud C-õppekorpusesse suuremalt jaolt lõpetatud. “Õpetajad, kes

puhkuselt tulevad, sätivad veel aineklasse oma käe järgi, et õppeaasta

võiks uuendatud koolihoones edukalt alata,” lisas Arusaar.
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Ka Haljala gümnaasiumis on Tolira Ehitus jõudnud remonditöödega ühele

poole. Kooli vanimal osal ehk endisel köstrimajal asendati eterniitkatus

kivikatusega, mis sobib ühte ansamblisse kiriku ja vallamajaga.

Gümnaasiumiosa sai endale remonditud laed ja seinad. Kuue värvi

lahendused pakkus välja kunstnik Riho Hütt. Töid finantseerit i EASi ja

vallaeelarve vahenditest.

Seevastu Uhtna kooli kõrvalhoones käivad praegu põhjalikud

ümberehitustööd. Kevadel sai hoone uue kivikatuse, nüüd on käsil

sööklaploki ehitus.

“Eelmisest sööklast ja köögist on järel vaid seinad, ülejäänu tuleb kõik

uus, kaasa arvatud uus köögitehnika,” rääkis Sõmeru vallavanem Peep

Vassiljev.

Töid teeb ESTOMAR OÜ ning lepingujärgne valmimistähtaeg on 24.

august. “Kahjuks lükkub tähtaeg edasi, kuid kindlasti ei tooda ohvriks

kvaliteeti,” kinnitas vallavanem.

Tema sõnul tuleb septembris koolilaps i tõenäoliselt toit lustada kooli saalis

ning toit s isse osta. “Oleme ehitajat hoiatanud, et hilinemisega seotud

kulud tuleb neil kanda,” lisas Vass iljev.

Ümberehituse kogumaksumus on 119,8 tuhat eurot.
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