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määrusega nr 10

Lisa 2

Asutus / remonditöö kirjeldus Summa

1. Aruküla Huvialakeskus (punktid 1.1-1.6)* 32 744,52 €

1.1  Esimese korruse akordioni- ja klaveriklassi helikndluse parendamine uste  

polsterdamise või topeltuste paigaldamisega.
x

1.2 Riietehoiu küte soojasõlmest sooja juhtimisega. x

1.3 Esimese korruse kahe saali, akordioni- ja klaveriklassi, kahe fuajee koos treppide ja 

trepikäikudega  ning kahe vaheruumi seinte, uste ja aknapalede-laudade värvimine. 

Väikese saali ja akordioniklaasi parkettpõranda lihvimine ja lakkimine.Õpetajate toa ja 

klaveriklassi põrandate katmine laminaatparketiga jakatkiste aknasulgurite 

väljavahetamine.

x

1.4 Esimese korruse välisseina  kulunud kohtade krohvimine ja värvimine. x

1.5 Kivist müüri värvimine, vajadusel kohati ka parandamine. x

1.6 Väravate hingedele paigaldamine ja värvimine. x

2. Aruküla Lasteaed 110 600,00 €

2.1 Kahe rühmaruumi seinte värvimine, põrandate tasandamine ja põrandakatete 

vahetus.
52 400,00 €

2.2 Tualettruumi kapitaalremont. 4 200,00 €

2.3 Sõimerühma magamistoa kapitaalremont. 5 200,00 €

2.4 Sinilille rühmakompleksi kapitaalremont. 26 200,00 €

2.5 C-korpuse fuajee kapitaalremont. 22 600,00 €

3. Aruküla Põhikool 36 505,62 €

3.1 Võimla põrandajoonte mahavõtmine, uute  värvimine ja lakkimistööd ning 

valgustite lisamine.
28 520,02 €

3.2 Võimlabloki ventilatsioonisüsteemi ümberehitus. x

3.3 Riietusruumide seinte värvimine/plaatimine, põrandate plaatimine ja aknapalede 

taastamine.
7 985,60 €



3.4 Tualettruumide sanitaarremont. x

4. Aruküla Raamatukogu 7 710,00 €

4.1 Fondiruumi põrandakatete ja pistikupesade vahetamine, vaheseina eemaldamine, 

lagede ja seinte pahteldamine ning värvimine.
3 500,00 €

4.2  Arvutiruumi põrandakatete ja pistikupesade vahetamine, vaheseina eemaldamine, 

lagede ja seinte pahteldamine ning värvimine, valgustite vahetamine.

2 760,00 €

4.3 Tualettruumi seinte ja põrandate värvimine, plaatimine, vaheseina eemaldamine, 

WC poti ja valamu  vahetamine. 
1 450,00 €

5. Aruküla Rahvamaja

5.1 Teatrisaali põranda remont. x

5.2 Esimese korruse köögi ja ringiruumi akende vahetamine. x

5.3 Teatrisaali küttesüsteemi korrastamine. x

5.4 Teatrisaali akende vahetus ja kardinate õmblemine.  x

5.5 Taevalava ja rõdu projekteerimine.  x

5.6 Heli- ja valgustuslahenduse projekteerimine.  x

5.7 Poodiumite väljavahetamine.  x

6. Aruküla Vallamaja 37 357,84 €

6.1  Akende vahetus 12 tk (v.a aknapaled). 37 357,84 €

7. Pikavere lasteaed-algkool 102 650,00 €

7.3 Kooli riietehoiu ümberehitamine (16,7 m2). Pliidi, soojamüüri ja vaheseina 

väljalõhkumine. Põrandakatte paigaldamine (PVC), seinte pahteldamine ja värvimine.

2 350,00 €

7.4 Klassiruumi ( 62 m2 ,endine õpetajatetuba) laminaatpõrandakatte paigaldamine, 

seinte pahteldamine, värvimine, vaheseina ehitamine ja ukse rajamine koridori. 

3 800,00 €

7.7 Maakütte välis- ja sisevõrgu rajamine. Haljastustööd.  Kooli staadioni jooksuringi, 2 

palliplatsi, kaugushüppeplatsi ja jõuharjutuste koha rajamine.
x

7.8 Teise korruse laepealse pööningu ja otsaklasside seinte soojustamine (soojustatav 

pindala 120 m2).
3 400,00 €

7.9 Siseruumide sanitaarremont (remonditav pindala umbes 700 m2). 27 000,00 €

7.10 Saali ja muusikaklassi remont. Seintele uus laudis, lae ja seinte värvimine, põranda 

parandamine ja aknaorvade rajamine radiaatorite jaoks.
18 600,00 €



7.11 Välisfassaadi krohviparandused, lupjamine ja värvimine. 47 500,00 €

9. Raasiku Lasteaed "Oravake"

9.2 Teise liivakasti väljavahetamine; uus lipuvarda paigaldamine maja ette. Käbikeste 

rühma sissepääsule varikatuse paigaldamine. Ventilatsioonisüsteemile eksperthinnangu 

saamine. Katuse pesu.

x

10. Raasiku Põhikool 13 289,00 €

10.1 Esimese klassi lae, seinte, aknalaudade pahteldamine ja värvimine;  radiaatorite 

värvimine. 
x

10.2 Staadioni piirdeaia ehitamine. 13 289,00 €

10.3. Lauluklassi sanitaarremont. x

10.4 Esimese korruse koridori põranda remont. x

11. Raasiku Raamatukogu 2 050,00 €

11.3 Lugemissaali ja kabineti remont (seinte, uste ja lae värvimis- ja pahteldamistööd).
2 050,00 €

12. Raasiku Rahvamaja 1 350,00 €

12.2 Elektripaigaldise uuendamine  (valgustuskilbi ümberpaigutamine, liitumislepingus 

amprite suurendamine, täiendavate elektripistikute paigaldamine, juhtmete 

asendamine ja lisamine).

x

12.3 Teise korruse tualettruumi välisseina soojustamine. 350,00 €

12.4 Energiaauditi tellimine. 800,00 €

12.5 Välisseina soojustamine. x

12.6 Noortekeskuse katuse remont. 200,00 €

13. Valla elamufond 25 000,00 €

13.1 Elamufondi remonditööd (kogupind 1278,5 m2; aastas remonditav pind 100m2) 25 000,00 €

*punktid 1.1-1.6 summeeritud 


