Ettepanek Põltsamaa valla 2019. aasta kaasavasse eelarvesse
Tapiku Külade Seltsi saali põrand.
Ettepanek teenib nii kohaliku kogukonna, kui kaugema üldsuse huve, kellel on huvi meie
tegevuste suhtes. Mõeldud on saali kasutus kõikidele vanuserühmadele. Eesmärk on
renoveerida seltsi kasutuses olevate ruumide 75m2 suurune põrand, silmas pidades seltsi
traditsioonilisi üritusi, nende iseloomu ja rahva rohket osavõttu. Saaksime edasi arendada
ruumide ühtseks
saaliks tegemist, mis kergendaks olulisel määral seltsi tegevust.
Ettevalmistused ja muud tööd teostame seltsi liikmete ja toetaja liikmete poolt ise, kaasates
oma ala spetsialiste nõuandjate rollis. Palju annab selle tulem juurde kohaliku kogukonna
edaspidistele tegemistele, loob uusi võimalusi ürituste kvaliteetsemaks korraldamiseks.
Olemasolev ruum on väga piiratud võimalustega, seda just ilmastikust ja aastaajast
olenevalt, mis ei võimalda momendil suuremalt meie üritusi välja reklaamida just rahvahulga
vähese mahutavuse osas. Lisaks eelnevale, positiivse poolena, saaksime pakkuda saali
kasutust erinevate sündmuste tähistamiseks ka teistele soovijatele, üritustest saadud tulu
investeerime ruumide olukorra järkjärgulisse parendamisse.
Põranda alustäitematerjali paigaldame ise kohapealsetest vahenditest, liiva tarnib Moreen
OÜ, betooni tarnib kohale Betoonimeister Tartu AS Rõstla tehas.
Ülejäänud vajamineva materjali tarnime oma jõududega Decora Põltsamaa kauplusest.
Põranda kavandatav valmimise aeg oleks september 2019. a. Põhi kütteallikana säilib
olemasolev ahi.
Tegutseme seltsiga eesmärgil, et see, kesk mandrit asuv paik ei jääks veelgi tühjemaks
võrreldes praegusega, asume ju soode ja rabade vahel. Tapiku on endistel aegadel olnud
arvestatavalt suur kogukonna keskus, siit on pärit paljude juured. Potentsiaalseid
tagasipöördujaid ja uusi tulijaid ilma aktiivse tegevuseta kogukond tänapäeval ei motiveeri
maale pöörduma. Tahame pakkuda kogukonnale ka kohapeal kultuurilist meelelahutust ja
soosida erinevate ringide näol vabaaja veetmise rikastamist.
Saali jagame kahte ossa, väiksema poole (51m2) eraldame liigutatava vaheseinaga
suuremast saali osast (75m2), et mitte tekitada ülearuseid küttekulusid. Suurema poole
avame vastavalt vajadusele suurema ruumi järele, neid üritusi on juba arvukalt.

Materjali kalkulatsioon.
1) Liiv 1t / 2,5€ 1 kuupmeeter=1500 kg
1 km/ 1€ 20 km/20x2= 40€
15m3 x 1500=15t x 2,5=37,5€ +40€ =77,50€
2) 75 m2 EPS/50 63tk x4,9€=308.70€
3) Betoon 75m2 x 0,05=4m3 1m3=95€ x4m3=380€
4)Betolux betoonivärv 11,7l =120€
5) Kile 75m2 1,60€/1mx15m=24€
6) Kolumbia kivi 30 tk x1,30=39€
7) Varras 5ne 10tk +üldkulud=200€
Üldkulude alla lähevad tööriistade rent ja väiksemad lisatarvikud, abivahendid.
8) Kuivbetoon 500 kg (20tkx25kg), 20x4.30=86€
9)Katuseplekk+puitmaterjal+katusekruvid =200€
Kokku: 1435,20€ (üks tuhat nelisada kolmkümmend viis eurot ja 20 senti)

