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PÄEVAKORD

1.

Heakorratalgud Kiikla mõisa pargis

Arutati Kiikla mõisa pargi heakorratalgutega seonduvat: ajakava, vastutajad,
eelarve, toetajad, reklaam.
Võeti teadmiseks senitehtu:
 Raietööd mõisa pargis teostas FIE Uno Rego. Tööd on
kooskõlastatud Alutaguse valla keskkonnaspetsialisti Martin
Millegiga. FIE Uno Rego saab esitada arve Alutaguse
Vallavalitsusele. Saetud puitmaterjal on veel koristamata kuid
eelnevalt on kokku lepitud, et materjal läheb hakkeks, koristatakse
ning ladustatakse FIE Uno Rego poolt temale kuuluval maaalal.
 Heakorratalgud, mis toimuvad 7. mail 2022 algusega kell 10.00 on
registreeritud veebilehel talgud.teemeara.ee. Talgujuht on Ruth
Linnard ja 21.04 oli registreerunud 7 talgulist.
 Taotlus toetuse saamiseks esitati VKG-le. Ühtlasi kutsuti neid ka
talgutöödes osalema. Vastus taotlusele oli positiivne ja MTÜ
Maadaam esitas arve reklaamteenuuse eest 1000 eurot. Vastavalt
kokkuleppele kasutatakse toetust talgutööde korraldamisel ja
vajaminevate materjalide soetamiseks. Korraldajad teavitavad
toetusest talgute kuulutusel, Alutaguse valla lehes ja talgupäeval.
 Talgusupi on lubanud keeta Kiikla lastekodu. Eesti Pagarilt on
toetusena 150 sarvesaia ja 12 leiba. MTÜ Maadaam panustab KOP
toetuse arvelt ühekordsete nõudega ja kannujoogiga.
 Hiielaid OÜ-lt on ostetud saelauad mõisahoone esifassaadi akende
kaitseks. Transpordi korraldas Mati Moosel, kes on välja valinud,

korraldanud ostu ja kohaletoomise ka muudele vajaminevatele
kaupadele – kruvid, töökindad, pintslid, värvid, prügikotid.
 Saelauad on immutatud puidukaitsevahendiga ja ladustatud
talgupäevanui Kiikla rahvamajas. Värvisid Kaie Taim, Birgit
Sootalu, Ruth Linnard.
 Valmis on talgupäeva kuulutused, alustatud on fb reklaamiga.

Kaardistati edasised tegevused
 Seni soetatud kaupadele lisaks on vaja osta juurde: müürisegu,
sõrgkand, metallihari, fassadivärv, õhuke pintsel, must hammerite
värv, ehituspoe kinkekaardid. Kaupluses valib kaubad ja toob
kohale Mati Moosel.
 Ruth Linnard pildistab mõisamaja aknaid ja soditud seinu, et
fikseerida olukord enne töödega alustamist
 Talguline võtab talgupäevale kaasa oma tööriista, luua, reha või
labida. Nii on kirjas ka kuulutuse. Lisaks on vaha hulkt tööriistu,
mille toomisel panustavad korraldajad.
Perekond Raidma – sõiduauto järelhaagis laudae kohale
toimetamiseks, kokkupandav redel
Veljo Kingsep – redel, ämber segu jaoks, kang?
Mati Moosel – akutrellid
MTÜ Maadaam, Kiikla rahvamaja – 2 redelit, pikendusjuhtmed,
järkamis-platesaag
 Talgupäeva tööd, tegijad ja korraldajad:
- Elektriühendus sae jaoks – Veljo küsib lastekodu töömehelt.
- Akendega seotud töid korraldab Mati Moosel. Vaja 4 redelit.
4 meest eemaldavad akendelt hädavajaliku puitmaterjali.
Jälgitakse, et ei kahjusta originaaldetaile. Lauad saeb mõõtu
Mati. Samad 4 meest löövad lauad akende ette, kinnitatakse
puidukruvidega. Lauad toob rahvamajast kohale Kalle Raidma
- Eemaldatud vana puit ladustada mõnda lastekodu hoiuruumi, et
ei jääks peale talguid vedelema. Veljo kooskõlastab lastekodu
töömehega.
- on vaja kinnitada lahtiselt rippuv katuseplekk. Vajalik üks pikk
redel
- valmistada segu, vedada kohale ja paigaldada tagasi kaks
tahutud maakivi, mis on terrassi trepi küljest ära kukkunud. Vaja
päris mitu tugevat meest. Veljo teab ja korraldab. Külli Raidma

-

räägib Andri Regoga, kellel on olemas väiketehnika, millega
võiks appi tulla
pargis lehtede riisumist korraldavad Niina ja Veljo Kingsep.
Kogutud lehed suurtesse prügikottidesse ja soovijad viivad koju
komposti.
Kuivanud oksad virna ja lepitakse Uno Regoga kokku äravedu.
Terrassi ääres maa kaevamine ja lilleseemnete külvamine.
Korraldavad Külli Raidma ja Kaie Taim. Kaie muretseb saialille
seemned
Trepi piirde puhastamine terasharjaga ja värvimine
Mõisahoone soditud seinte pintseldamine fassaadivärviga
Mõisahonne terrassi akendele löödud laudade pintseldamine
pinotexiga

- Talgujuht Ruth Linnard vaatab teiste tegemisi ja ei tee
ise mitte midagi

2.

Krõõt Kuke kirjavahetusest Marie Edalaga seoses noore pere
kavandatava ettevõtlusega lastekoduga piirneval territooriumil

Arutati Marie Edala eitavat suhtumist igasugusesse koostöövormi. Krõõt Kukk
oli eelnevalt edastanud kokukonnakogu suhtlusgruppi kirjavahetuse Marie
Edalaga, kus ta küsis ettevõtluse alustamiseks vajalikku kooskõlastust. Seda
lugedes tekkis kogukonnal mõistetav mure edasise koostöövõimaluse suhtes.
Otsustati jääda äraootavale seisukohale.
3.

Pingid kergliiklusteele

Veljo Kingsep teavitas, et peagi paigaldatakse kergliiklustee äärde ja
ajaviiteplatsile pingid.
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