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Seletuskiri.
Tulenevalt meie senistest tegevustest, korraldatavatest üritustest, mis on osutunud
eranditult rahva rohkemaks, kui meie ruumilised lahendused võimaldavad, asume
renoveerima korter nr. 3-e.Korter seisab tühjalt ja lahendaks ruumi puuduse
probleemi.Eelnevalt renoveeritud ruumi vastu on juba olnud huvi rentida
peoruumi.Eeldatavad teenitud tulud investeerime oma edaspidistesse tegevustesse
vähendades sellega vallast küsitavate toetuste summasid ja aidates kaasa sellega valla
edasisele arengule.
Suurema saali plaanime teha avatava uksega, vastavalt rahva arvukusele siis
suuremate ürituste korraldamiseks.Kuna momendil ei ole meil ka ruumi, kuhu
olemasolevad mängulauad (koroona ja pinksilaud) püsivalt paigutada on nende
kasutamine võimalik ainult väiksema rahvaarvu osalusel ja eelneval kokkuleppel üles
pannes vastavalt vajadusele.
Ruumis on valla poolselt vahetatud aknad, paigaldatud uus uks.
Eemaldame vana põranda ja uue valame sarnaselt esimese ruumiga, vana on kohati
läbi vajunud,pikaaegsest mitte kütmisest on tekkinud hallituse ja niiskuse kahjustused.
Olemasolev seina viimistlus, milleks on ainult tapeeditud saepuruplaat,on niiskuse ja
hallituse kahjustusega.
Olemasolevad küttekolded ja korsten on samuti täies ulatuses amortiseerunud ja
kasutamiseks kõlbmatud, segu on kivide vahelt välja pudenenud ja näha on ka
korralikud praod tahmajääkidega.
Lagi vajab samuti uuendamist,praegune saepuruplaat on kohati niiskusest läbi
vettinud ja pehkinud.
Teostatavate tööde käigus eemaldame kogu vettinud,pehkinud ja hallitanud vana
materjali, paigaldame kandva seina asemele uue toestustala, mõõtmetega 20x20 cm ja
samas mõõdus toe postid.
Võtame maha lagunenud ahju, soojamüüri ja korstna, viimase laome uuesti nullist üles,
et saaks paigaldada ka uue küttekolde kamina näol.
Küttesüsteemi ühe osana tulevikule mõeldes paigaldame uude valatud põrandasse ka
põrandaküttetoru nagu sai suvel renoveeritud ruumile, et küttesüsteemid oleks mõeldes
tulevikule alternatiiv variantidega.
Kuna asume vanas maakivi majas on pakutud soojustus variantidest üks pikaaegsem
ja efektiivsem lahendus PUR vahuga soojustamine, et hoida ruumist eemal niiskus ja

miinus temperatuurid, mis võiks edaspidi niiskus ja hallitus kahjustusi esile kutsuda.
Seinte ja lae renoveerimisel kasutame OSB plaate ja viimistluseks puidulakki, nii
toonitud, kui toonimata.
Kuna tulevikus on plaanis hakata saali erinevateks pidudeks ka välja üürima, siis
vajame elementaarse osana ka kööginurka, kraanikausi ja pliidi näol. Samuti tuleb meil
antud ruumile ka elektrjuhtmestik paigaldada kogu sinna juurde kuuluvaga.
Meie kasutuses olevate ruumide välisuksed on metallist ja kokkupuutes ühelt poolt
külmaga, teiselt poolt soojaga, tulenevalt sellest on talviti välisukse lahti saamine olnud
raskendatud, uks on hommikuks kinni külmunud olnud, paigaldame ka mõlemale
välisuksele sissepoole täiendavalt topeltukse, et eelnevat vältida ja samuti soojakadu
vähendada.
Rahalist toetust vajame just materjalide ostmiseks, tööd teostame jällegi oma
jõududega ja materjalid toome samuti ise kohale.
Liiva tarnib OÜ Moreen, betooni Betoonimeister.

