
Elva Gümnaasiumi hoolekogu

Protokoll

Algus: 12.jaanuar 2022.a. kell 18:30

Koht: Google meet

Puudujad:      Kristiina Jänes, Miia Uibo

Kohalolijad: Annika Jesin, Maris Järveoja, Monika Peetsmann, Ivika Mõistus, Revo Lastik, Kalle
Roio,  Janne Aan, Annika Jõgiste-Johanson

Külalised: Margus Ivask, Heiki Hansen

Päevakord:

Puiestee tn koolimaja renoveerimine.

M. Ivask andis ülevaate kuidas on plaanid renoveerimisega.

1. Esialgne ajakava koolimaja avamine 1. september 2023.a.
2. 2 kuud aega möbleerimiseks ja sisutuseks.
3. Reserv enne avamist 03. juuli 2023.a. peab ehitaja tööd üle andma ehk

ehitusperiood 11 kuud.
4. Ehituse planeeritud algus 03. august 2022. a.
5. Hanke periood kuni lepinguni 2 kuud ehk 03.august 2022. a.
6. Projekt valmis ja projekti ekspertiis 1 kuu ehk 03.juuni 2022.a.
7. Projekti valmimine 03.mai 2022.a.

Projekteerimise hange on toimunud ja projekteerimis firma hetkel projekteerib töid.

Margus Ivask lisas, et esialgne eskiis peab olema veebruariks valmis. Kooli juhtkond
peab andma sisendi arhitektile nt auditooriumite suurused, paigutused, korrustel
puhkekohad, keldrikorruse ideed.

Selleks perioodiks paneb kool kokku kooli personalist töörühma,kus kool osaleb koos
valla ja projekteerijatega ühistel koosolekutel.

SA Elva kultuur ja sport suhtleb spordiklubidega kuidas korraldada treeninguid.
Spordiklubidega vaadatakse lepingud üle ning otsitakse alternatiive.

M. Ivask andis teada, et kogu projekt läheb maksma 3 miljonit eurot. Praegune
ehitusturg näitab ka seda, et ehitusmaterjalid on läinud kallimaks. Üks võimalus on
renoveerida etapi kaupa.

Heiki Hansen lisas, et õppetöö korraldus peaks olema paigas mai kuuks, kuidas ja kus
alustatakse 1. septembril 2022 õppetööd. Õppetöö korraldamiseks on mitmeid
võimalusi, kuid ei tohi segada huviharidust. Variant on panna õppetöö kahes vahetuses
tööle. Valikus on ka erinevad rendipinnad, samuti ka erinevad soojakud.

M. Ivask lisas, et ehitus peaks algama augusti kuus.



Kalle Roio küsis kas ta sai õigesti aru, et P.P. projekt on hanke võitja kuid
projekteerima ei hakka?

H. Hansen vastas, et projekteerivad küll ise kuid arhitektuurilist ja sise
arhitektuurilises küsimustes kasutavad teisi arhitekte. Konsultant Veiko Tein.

I. Mõistus uuris, kas on õppetöö korralduseks võimalus kasutada erinevaid valla
ruume. H. Hanses ütles, et kõik variandid kaalutakse läbi.

Koosolekut juhatas Tarmo Post

Protokollis Maris Järveoja


