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PÄEVAKORD

1. Kiikla mõisapargi olukord ja audit. Kuulati Veljo Kinsepat, kes 
tutvustas 2017.a. Mäetaguse vallavalitsuse tellimusel valminud Kiikla 
mõisa pargi haljastuse taastamise projekti.

Otsustati: korraldada kogukonna esindajate kohtumine MTÜ Avatud Värav 
juhatuse esimehe pr. Marie Edalaga ja arutada edasise koostöö võimalust.

2. Kergliiklustee tegemine Eredalt Mäetaguseni. Arutati Alutaguse 
Vallavalitsuse 12.11.21vastust kogukonnakogu pöördumisele. 

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja edaspidi jälgida tegevuste 
plaanipärast kulgu.

3. 114.liini bussi Kiikla peatuse asupaiga muutmine. Kuulati Rene 
Kundlat, kes tegi ettepaneku kaaluda võimalust 114. liini kell 8.30 
Kiiklast Mäetaguse suunas sõitva bussi sissesõit endise Kiikla Kaupluse 
ette eesmärgiga muuta kooliminevate laste bussile minek turvalisemaks.

4. Sõidukiiruse märguanne Kiikla bussipeatuse läheduses. Kuulati Rene 
Kundlat, kes tundis huvi, miks on paigutatud sõidukiirusest teavitav 
tabloo vaid ühes sõidusuunas. 

5. Ojamaa kaevanduse öised lõhkamised. Kuulati Kaie Taime, kes tundis 
muret Ojamaa kaevandusest öisel ajal kostvate lõhkamiste pärast.

Otsustati: Rene Kundla postitab Facebooki Kiikla grupis küsimuse, et saada 
teavet, kui paljud seda on märganud ja kui suure probleemiga on tegu

6. Viidamajandus. Kuulati Kaie Taime, kes rääkis probleemist, et Võrnu 
poolt GPSi juhatusel Kiikla suunas sõitjad saavad eksitavat infot, mille 
tulemusena on esinenud teelt eksimisi. Rene Kundla rääkis Ratva 
nõiakaevude juurde viivate suunavate viitade järele.



7. Kiikla küla kultuurisündmused 2022.a. Kuulati Ruth Linnardit, kes 
rääkis kogukonda kaasavatest kultuurisündmustest Kiiklas.
5. märtsil rahvatantsurühma Kiigelind 10. sünnipäeva kontsert
23. märtsil pööripäeva kontsert Ratva nõiakaevu juures 
1. aprillil naljajuttude rääkimine ja raamatuviktoriin
14. mail ajaloopäev
13. augustil Kiikla kiigepäev
Detsembris jõulumemmemaa
Igakuised muinasjutuõhtud. 
Tehti ettepanek Krõõt Kukele korraldada veebruaris jutuõhtu, kus 
räägitakse eesti ja india jutte ja tervitatakse uut külaelanikku, kes on 
tulnud Eestisse elama Põhja-Indiast.

8. Kogukonnakogu suhtlemisest Alutaguse vallavalitsusega. Kuulati Ruth
Linnardit, kes avaldas arvamust, et kogukonnakogu pöördumisele 
Alutaguse Vallavalitsusele võiks saada vastuseks lisaks informatsioonile 
ka nõuandeid probleemi lahendamiseks. Näitena tõi vastuse mõisapargi 
olukorrale. Rene Kundla avaldas arvamust, et Alutaguse valla eelarves 
võiksid olla summad kogukonnakogude võimalike kulude katteks.

Otsustati teha ettepanek Alutaguse Vallavalitsusele lisada 2022.a. eelarvesse
summad kogukonnakogude toetamiseks.
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