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PÄEVAKORD

1. Heakorratalgud Kiikla mõisa pargis

Kuulati: 

Veljo Kingsepat ja Uno Regot, kes olid eelnevalt arutanud mõisa pargis ohtlike 
puude ja kuivanud okste mahavõtmist.

Kaie Taime ja Ruth Linnardit, kes olid tegelenud eelnevalt mõisa esifassaadi 
akende mõõtmisega ja vajamineva saematerjali hankimise võimaluste 
kaardistamisega

Arutati: Kiikla mõisa pargi heakorratalgutega seonduvat: ajakava vastutajaid, 
eelarvet, võimalikke toetajaid, reklaami.

Otsustati: 

 Raietööd mõisa pargis toimuvad kooskõlas 2017.a. Mäetaguse 
vallavalitsuse tellimusel valminud Kiikla mõisa pargi haljastuse 
taastamise projekti. Töid teostab FIE Uno Rego konsulteerides 
eelnevalt Alutaguse valla keskkonnaspetsialisti Martin Millegiga. 
Töödega seotud kulutuste katteks küsitakse toetust Alutaguse 
Vallavalitsuselt. Saagimisega alustatakse esimesel võimalusel, 
puitmaterjal läheb hakkeks ja ladustatakse seni FIE Uno Rego poolt
temale kuuluval maaalal.

 Heakorratalgud toimuvad 7. mail 2022 algusega kell 10.00 
Registreeritakse veebilehel talgud.teemeara.ee



 Talgupäeva eemärk on 
- mõisa pargi muutmine niitmiskõlbulikuks, okste korjamine, 

lehtede riisumine ja äravedu mõisa õunaaia komposti, 
võimalusel väiksemate okste põletamine

- Mõisahoone terrassi trepi parandamine. Selleks on vaja 
paigaldada tagasi kaks tahutud maakivi, mis on sealt ära 
kukkunud.

- Terrassi ääres maa kaevamine ja lilleseemnete külvamine
- Mõisahoone esifassaadi 8 akna katmine voodrilauaga. Selleks 

on vaja eelnevalt arvestada vajaminev laudade kogus, leida 
sponsor, esitada tellimus Hiielaid OÜ, kes saeb lauad 
vajaminevasse mõõtu ja toob talgupäevaks kohale. Aknad on 
vaja puhastada prahist, värvida lauad ja paigaldada. Tööd 
teostavad talgulised, vaja on leida puutööd tundev meister, kes 
juhendab ja jälgib, et tulemus oleks kvaliteetne.

- Talgulistele pakutakse päeva lõpus talgusuppi. MTÜ Maadaam 
panustab 100 euroga ja korraldab ühekordsed nõud. Supi 
keetmine tellitakse Kiikla lastekodult. Supi kõrvale saia 
küsitakse toetusena Eesti Pagarilt.  

- Reklaami alustatakse aprilli algul. Kuulutuses märkida vajadust 
võtta talgulistel kaasa töökindad ja mõni vajaminev tööriist: 
labidas, reha, luud, aiakäru.

- Taotlus toetuse saamiseks esitatakse VKG –le. Ühtlasi 
kutsutakse neid ka talgutöödes osalema. 

- Taotluse koostab Ruth Linnard, esitab Rene Kundla. Marie 
Edalaga suhtleb Veljo Kingsep

- Järgmine koosolek talgute teemal toimub 20. aprillil kell 
19.30

2. Muud Kiikla küla heakorda puudutavad küsimused

Kuulati: Uno Regot, kes teavitas arendatavale diskgolfi alale jäänud üksiku 
aiapidaja omavolilisest tegevusest, kes on tekitanud sinna prügi sorteerimise 
koha. Uno Rego juhtis ka tähelepanu Kiikla bussipeatuse kuuseheki 
korrastamise vajadusele  

Otsustati: küsida Alutaguse vallavalitsuse spetsialistidelt infot küsimuse 
lahendamise kohta



3. Ojamaa kaevanduse laienemine

Kuulati Kaie Taime, kes teavitas tema elamule tehtavast auditist ja tundis muret 
seoses  Ojamaa kaevanduse laienemisega

Otsustati: antud küsimus on päevakajaline ja vajab rohkem infot ja pikemat 
arutelu.
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