
Kiiklakandikogu koosolek

21.07.2022, kella 18-20 Kiikla rahvamaja teise korruse saalis.

Osalesid vallavanem Tauno Võhmar ja vallavaraspetsialist Aivar Oja
ning kogukonnakogu initsiatiivrühmast Kaie Taim, Ruth Linnard, Krõõt Kukk, Külli Raidma, 
Veljo Kingsep, Rene Kundla.

1. Kiikla rahvamaja ja saun
- Valla esindajad tutvustasid vallapoolset seisukohta, et sauna on kulukas ülal pidada ja leida 
sellele operaatorit on raske.
- leiti, et saunas saab käia ka Mäetagusel ning vajadusel saab sinna organiseerida transporti ja 
panna lisaajad rahva hajutamiseks. Millal saun kinni läheb ja kas selleks on vaja volikogu otsust
või piisab vallavalitsuse otsust, seda lubas vallavanem täpsustada. 
- sauna kinnipanekust ja väljapakutavatest lahendustest tuleb rahvast teavitada nii infotahvlitel 
kui ka sotsiaalmeedias ja valla lehes, lisaks võiks teha nö kinnipanemissaunapäeva, kus 
inimestele olukorda selgitatakse. 
- vald on valmis andma sauna või sauna koos rahvamajaga koos vallapoolse finantstoega 
kogukonna hallata, kuid selleks tuleb põhjalikult kaaluda plusse ja miinuseid.

2. Liiklusohtlik küla läbiv maanteelõik 
Valla esindajad lubasid uurida:
- kas on võimalik kooli lapsi viiv buss viia nn kauplus ettte, et lapsed ei oleks teel, eriti talvel, 
kui lund palju;
- kas on võimalik panna ka Kohtla-Järve poole kiirusmõõdunäidik;
- kas oleks võimalik panna lamavat politseinikku. 
- kas oleks võimalik korraldada Kiiklas regulaarset sõidukite kiiruse kontrolli

3. Virgestusplats
Vikerkaare tänava elanikud soovivad jõumasinaid korvpallirõnga juurde. 
Valla esindaja võtsid info teadmiseks.

4. Kiigepingid rahvamaja ette
Rahvamaja ees võiks olla kiigepingid, nagu nt on Mäetaguse rahvamaja juures, vallavara 
spetsialist lubas asja lahendada paludes saata soovitud mudelitest pildid. 

5. Jaanituleplatsile varjualune
Janaituleplatsil võiks taastada varjualuse, mis seal vanasti oli. Lisaks nenditi, et kahjuks on 
sealne jõulinnak tehtud kehva kohta.
Valla esindaja võtsid info teadmiseks.

6. Ühisarutelud
Ettepanek, et kui arutelud, mis puudutavad Kiikla kanti, a la uue kaevanduse transpordilint jms, 
siis need rahvaarutelud võiks Mäetaguse asemel olla Kiiklas.



Vallavanem lubas sellega arvestada.

7. Valla üritused eemal
Ettepanek, et kui on vallaülesed suurüritused, mis hilja lõpevad, siis võiks sinna eribussid olla.
Valla esindajte sõnul tuleb selliste soovide puhul anda teada huvikeskusele ja lahendus leitakse. 

8. Sagedad elektrikatkestused
Piirkonnas on sagedased elektrikatkestused.
Valla esindajad ütlesid, et nad on sellest teadlikud, kuid kahjuks head lahendust ei ole. Lubati 
veelkord Elektrileviga suhelda.

9. Kergliiklusteedest, sh pingid ja viidad
Valla esindajad ütlesid, et plaanis on välja ehitada esimeses järgus Kiikla – Ratva lõik, aga 
kaugemas plaanis on maakonnaülese kokkuleppena kavas ehitada ka Ereda – Kiikla ja Ratva – 
Mäetaguse lõik.
Kergliiklusteede juurde panemiseks on toodud ka pingid. Tehti ettepanek paigaldada maanteele 
Kiikla rahvamajja suunav teeviit

10. Rahvamaja trepp
Rahvamaja trepp on olnud aastaid katki. Eelarves on raha olemas, et ka kaldtee ehitada, kahjuks
on eri põhjustel ehitus veninud. Vallavara spetsialist lubas selle probleemi lahendamise enda 
peale võtta.

11. Kiikla mõisa saatus
Kuna tegu on erakätes majaga, siis on raske midagi majaga ette võtta. küll lubas vallavanem 
veelkord omanikuga rääkida, et võibolla saaks vald endale lepinguga mõisapargi hoolduse.

12. Virgestusala niitmine
Vallavanem nentis, et lisaks Kiiklale on tulnud ka mujalt vallast sõnumied, et valla 
haldusettevõte ei suuda korralikult sel suvel muru niita. Kaalutakse lahendusi, et leida tulevikus 
niitjad kohapealt ning vajadusel ollakse valmis ka vajalikud masinad muretsema. 

13. Koroonast jms
Tekkis küsimus, et kui taas tuleb koroona vms haiguse laine, kas siis on taas Kiikla rahvamaja 
saal see, kuhu suunatakse rahvas trenni tegema.
Vallavanem ütles, et kui see polnud hea lahendus, siis tulevikus nii ei tehta.

14. Kandikogude finantseerimine 
Valla esindjad ütlesid, et kui on põhjendatud koolituste, õppereiside vms temaatiliste sõitude, 
osalustasude maksmise vajadus, siis vallal on vajalikud ressursid olemas.

Koosolekut juhatas Rene Kundla
Protokollis Ruth Linnard


