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eel viiv ja oletegi läinud. Oma turvaliselt kodusaarelt tundmatusse,
põnevasse, harivasse maailma. Kuivõrd lahke see maailm teie vastu on, sõltub eelkõige teist endist, aga ka vedamist
ja õnne on teinekord vägagi vaja. Rääkimata oskusest ja julgusest teha just teie jaoks
õigeid valikuid.
Aga enne seda jääb veel viimane pingu-

tus – lõpueksamid. Nendega on täpselt sama lugu – väga palju sõltub teist endist,
aga ka vedamine ja õnn kulub marjaks ära.
Seda kõike teile soovingi ning seda, et leiate eksamipäeval endas üles kõik tarkused,
mis üheksa aasta jooksul talletanud olete.

Ühesõnaga : HEAD PÕRUMIST!
Õpetaja Anu
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Edukas õppeaasta on selleks korrak

S

Las teaia lõ pe ta sid tä na vu Ti mur Aav, Jo han na Kott, Re net Saa re ja Ivo Pärtel. Pil dil on nad
koos oma kas va ta ja te Eda, An ni ka ja El me ga ja koo li di rek tor Hei do Pärte li ga.

oojad päikesepaistelised ilmad jõudsid Kihnu kooli õpilaste mõtted ammu viia õppimisest
eemale juba enne, kui jõudis kätte päev õppeaasta lõpetamiseks. Ometigi ei takistanud kevadised meeleolud
saavutamast häid tulemusi õppetöö lõpuleviimiseks.
Üks viiendik õpilastest lõpetas klassi ainult viitega - selliseid tulemusi on õpilasrohketel koolidel raske järele teha.
Samavõrd häid tulemusi
näitasid ka 6. klassi loodusõpetuse ja eesti keele riiklikud tasemetööd, kus maakondlikul tasandil saavutasid meie kooli õpilased vastavalt esimese ja kolmanda
koha. Head tööd teinud õpetajateks osutusid siinkohal
Toomas Pajula ja Anu Saare.
Äramärkimist väärib ka kooli algklasside osalemine maakondlikul laulupeol KilingiNõmmes, kus dekoratsioonide eest pälvis Kihnu kool tänukirja parimatest parimale.
Siin tuleb tunnustust avalda-

Loodan siiralt,
et järgmist
õppeaastat
võime koos
alustada samas
vaimus.

Tänavused koolilõpetajad Kristiina Vahkel, Marily Männi, Janely Sutt, Mari-Liis Karjam, Birgit
Saare, Pille Karjam, Marek Palu, Andre Pelberg, Urmas Saare, Marko Palu, Hannes Kuldkepp
ja Karel Aas. Vahetult enne lehe trükkiminekut selgus tore tõsiasi - eesti keele ja kirjanduse
eksami tulemused olid väga rõõmustavad.

da õpetaja Annika Annukile
teostuse ning õpetaja Vilma
Metsale heade ideede eest.
Õppeaasta saavutustest
kõneldes tuleb ära märkida
ka osalemine maakondlikul
ajalooviktoriinil, kus Kristiina Vahkel saavutas neljanda
ning Hannes Kuldkepp viienda koha. Juhendavaks õpeta-

Toimetus
Toimetaja Anu Saare tel 514 5223
Kujundaja Pille Paalam
Väljaandja Kihnu Vallavalitsus
Trükikoda Hansaprint
Tiraazh 250

Kihnu Leht ootab teateid, kaastöid, fotosid,
õnnitlusi ja kuulutusi e-posti aadressil
kihnuleht@gmail.com ja
info@kihnu.ee, samuti võib need tuua
Kihnu vallavalitsusse.
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ks lõppenud

Fotod: Maria Michelson

Viimase koolipäeva õhtul kutsus direktor tublid lapsed
koos vanematega vastuvõtule, et tänukirju üle anda.

jaks oli Toomas Pajula.
Väga tublit tööd on terve
õppeaasta teinud õpetaja
Hilma Kerbak, kelle juhendamisel on Kihnu kooli õpilased omandanud muusikas
märkimisväärse osalemisaktiivsuse.
Terve õppeaasta kohta on
mul raske anda oma hinnangut, olen olnud ju ise Kihnus
vaid napid viis kuud. Neist
esimesel tundus mingil hetkel, et koolimaja jookseb
õpetajatest tühjaks ning kedagi ei ole enam klassi ette
saata. Võib vaid ette kujutada lapsevanemate meelehärmi, kellel puudus igasugune
kindlustunne oma laste tu-

leviku suhtes. Õnneks siiski
kõik sujus ning praegu võime lugeda õppeaasta kordaläinuks. Oleks ennatlik anda
hinnangul kogu kooli toimimise kohta Kihnus viibitud
viie kuu põhjal. Siiski võib lugeda väga heaks koostööd
kooli ja hoolekogu ning kooli ja vallavalitsuse vahel. Loodan siiralt, et järgmist õppeaastat võime koos alustada samas vaimus ning kooli,
teiste valla asutuste ja lastevanemate ühise töö tulemusena tegutseda üksmeelselt
oma kauni kodusaare hariduselu arendamisel.
Heido Pärtel,
koolidirektor

Kiituskirjaga klassi lõpetanud
2009.-2010. õppeaastal
Indrek Tõeväli – 1. klass
Raimond Lilles - 1. klass
Kaisa Laos - 2. klass
Kevin Leas - 3. klass
Mattias Laos - 3. klass
Liis Mätas – 3. klass
Carmen Laos - 4. klass
Kristjan Tõeväli - 4. klass
Egle Laos - 5. klass
Lauri Leas - 7. klass
Ainealased kiituskirjad
väga heade tulemuste eest:
Sander Püüa – ajalugu ja kehaline kasvatus, 8. klass
Egle Laos – klassiväline lugemine ja
muusika, 5. klass
Helar Martson – kehaline kasvatus, 8.
klass
Avely Sutt – muusika ja kehaline kasvatus - 8. klass
Keitlin Lamend – muusika, 3. klass
Loviisa Laarents – muusika, 3. klass
Angelika Buschmann – muusika, 6.
klass
Karl-Mar tin Meras – muusika, 5. klass
Kiituskirju said ka 9. klassi õpilased need avalikustatakse järgmises lehes
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APRILL-MAI VALLAVOLIKOGUS
Toimus valla 2010. aasta esimese
lisaeelarve esimene lugemine;
Otsustati jätkata Kihnu valla uue
üldplaneeringu koostamist (algatatud
vallavolikogu 26.11.2004 otsusega nr
25) ja kaasajastada lähteseisukohad;
Jäeti rahuldamata Salme Mihhailova taotlus valla omandis oleva Naeri
maaüksuse võõrandamiseks;
Osaühingule Algot kuuluva katastriüksuse koha-aadressiks määrati Kihnu vald, Linaküla küla, Viira;
Angler Invest Osaühingule kuuluva
katastriüksuse koha-aadressiks määrati Kihnu vald, Rootsiküla küla, UuetoaMihkli;
Aktsiaseltsile Kihnurand kuuluva katastriüksuse ja kauplus-baari koha-aadressiks määrati Kihnu vald, Rootsiküla
küla, Rootsi pood;
Elga Leasele ja Alla Alma Pullile kuuluvate katastriüksuste koha-aadressiks
määrati Kihnu vald, Lemsi küla, PulliVanatoa;
Reene Leasele kuuluvate katastriüksuste koha-aadressiks määrati Kihnu

vald, Lemsi küla, Laose-Anne;
Aktsiaseltsile Kihnu Külmhoone
kuuluva katastriüksuse ja külmhoone
koha-aadressiks määrati Kihnu vald,
Lemsi küla, Külmhoone;
Aktsiaseltsile Kihnurand kuuluva
katastriüksuse, Kurase õllesaali ja kuuri koha-aadressiks määrati Kihnu vald,
Sääre küla, Kurase-Kraavi;
Aktsiaseltsile Saarte Liinid kuuluva
katastriüksuse ja rajatise Kihnu sadam
koha-aadressiks määrati Kihnu vald,
Lemsi küla, Kihnu sadam;
Aktsiaseltsile Tallinna Lennujaam
kuuluva katastriüksuse ja ehitiste reisiterminal, kuur, kaev ja lennurada kohaaadressiks määrati Kihnu vald, Sääre
küla, Kihnu lennuväli;
August Sepale kuuluvate katastriüksuste koha-aadressiks määrati Kihnu
vald, Lemsi küla, Antsu-Jaani ja Kihnu
vald, Rootsiküla küla, Antsu-Jaani;
39 isiku kaasomandisse kuuluva sadama koha-aadressiks määrati Kihnu
vald, Lemsi küla, Kalurite sadam;
Erich Kösterile kuuluvate katastriük-

suste koha-aadressiks määrati Kihnu
vald, Rootsiküla küla, Mardi-Tõnise;
Otsustati taotleda Kihnu valla munitsipaalomandisse maa, millel asuvad
kohalikud teed antakse üle riigi omandisse;
Pikendati Kihnu vallas Rootsiküla
külas asuva Kingu elamu-lauda hõivamise menetluses ehitiste omandiõigust tõendavate dokumentide esitamise tähtaega 30. juulini 2010;
Muudeti määrust Kihnu Kooli pedagoogide töötasustamise alused, milles
lause „Kooli direktori palgamäär on
12 100 krooni“ asendati lausega „Kooli
direktori ametipalga suuruse kinnitab
vallavalitsus vallavanema ettepanekul
aastaeelarves töötasudeks ettenähtud
summa piires.“
Kinnitati Kihnu valla eelarve muutmine kogumahus 9 727 krooni ja esimene lisaeelarve summas 147 479 krooni;
Kiideti heaks vallavanem Ingvar
Saare lähetus Saksamaale Bremenisse
ajavahemikul 23.-25. mail 2010, eesmärk tutvuda sealse lennühenduse
korraldusega.

MAI VALLAVALITSUSES
Kihnu Kooli direktori ametikohale kinnitati 1. juulist 2010
senine direktori kohusetäitja Heido Pärtel;
Elvi Vesikule väljastati ehitusluba kuuri rekonstrueerimiseks elamuks Kuragal Rootsiküla külas;
Maksti toetust paljulapselistele peredele (Paljulapselised
pered on kolme ja enama lapsega pered, kelle vanemate ja
laste elukohaks on registreeritud Kihnu vald. Toetust makstakse üks kord aastas- emadepäeval);
Korraldati lihtmenetlusega riigihange „Kihnu valla riigile
üleantavate teede katastrimõõdistamine“;
Otsustati jätta kasutamata ostueesõigus Rootsiküla külas
asuva Maltsaare kinnistu osas;
MTÜle Suurhall eraldati 20 000 krooni toetust tegevuskulude katteks Kihnu kalurite esindamisel;
Maaja Vadile väljastati kirjalik nõusolek veetorustiku rajamiseks Loegole Rootsiküla külas;
Keelduti üksikvanema toetuse maksmisest;
Lõpetati kaks hooldust;
Määrati kaks hooldust;
Määrati kaks puudega inimese toetust;
Määrati üks üksikvanema toetus;
Reene Leasele väljastati ehitusluba rehielamu ja kirjalikud nõusolekud sauna ja kuuri rekonstrueerimiseks Laosel
Lemsi külas;
Lõpetati Uue Matto 206 tagastamise menetlus;
Alma Laarents´ile väljastati kirjalik nõusolek garaaž-töökoja püstitamiseks Nurmele Sääre külas;
Määrati kompensatsioonid Anna Vidrikule, Annika An-

nukile, Lilian Nõmmele, Helju Kottile, Helle Kottile, Gunnar
Kottile, Irina Tuulikule ja Viljar Kottile tagastamata Nurme
132 maa eest;
Määrati kompensatsioon Lembit Lillesele tagastamata
Lauri 226 maa eest;
Määrati tähtaeg Veljo Oadile ja Jaan Oadile Koksi 29 maa
tagastamiseks vajalike toimingute tegemiseks;
Määrati tähtaeg Alla Vesikule ja Teele Leasele Leibra 19
maa tagastamiseks vajalike toimingute tegemiseks;
Määrati tähtaeg Anna Kösterile, Viktor Vesikule, Elle Jõeperele, Ella Härmile, Õie Mätasele ja Elga Leasele Nõgese
215 maa tagastamiseks vajalike toimingute tegemiseks;
Algatati kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise
menetlus Lemsi külas;
Esitati Katrin Kumpanile Lemsi külas Niidul ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepanek;
Muudeti Kihnu valla raamatupidamise sise-eeskirja;
MTÜle Kihnu Spordiselts eraldati tegevustoetust 2010. aastal 65 506 (kuuskümmend viis tuhat viissada kuus) krooni ;
Kuulutati välja avalik kirjalik enampakkumine tehnokeskus-jäätmejaamas asuva pesula rendile andmiseks;
Tunnistati luhtunuks ehitus- ja planeerimisnõuniku ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkurss, kuna ükski kandidaatidest ei vasta konkursi tingimustele;
Tunnistati nurjunuks lihtmenetlusega riigihange „Kihnu
valla riigile üleantavate teede katastrimõõdistamine“;
Kuulutati sama hange (lihtmenetlusega riigihange „Kihnu
valla riigile üleantavate teede katastrimõõdistamine“) uuesti välja.
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Tublid aednikud on imet teinud
Kindlasti on kõik kihnlased ja Kihnu külalised märganud, et saare
heakord on teinud suure hüppe ja muutunud
umbrohu džunglist haritud ja kauniks paigaks.

Ülle ja Milvi töökaid käsi jätkub lisaks kooliaiale ka valla
teeäärsetele ja muruplatsidele.

peaks seda eraldi ära märkima. Enno Kaare ütles mulle seekord, et mõni ei tee
ka palga eest midagi. See
lause ei läinud mul kuidagi
meelest ja mõtlesin aina rohkem, et tõesti on tööl ja tööl
vahe.
Kriitikat ja mahategemist
on meie elus küllaldaselt
ning peaksime rohkem märkama inimesi meie ümber,
kes vaatamata kõigele teevad südamest oma tööd.
Alati ei ole tunnustuseks vaja materiaalseid vahendeid,

ti nimetatud gruppi. Allakirjutanu ei ole ainuke, kes on
imetlenud seda suurt tööd,
mis viimase paari aastaga
on ära tehtud, vaid minuga ühinevad paljud. Eriti üllatav on see, et selle suure
tööga saavad hakkama kaks
naisterahvast tavalise käsitehnikaga.
Hakkasin selle teema üle
juurdlema vabariigi aastapäeva aktusel, kui vald andis üle aukirju. Mõtlesin, et
inimesed saavad ju oma töö
eest palka ning ning miks

Soometsa Mihkel

Metropoliit Stefanus
võttis vastu valla
aukodaniku tiitli

Fotod: Marika Saar

Juba aastaid on enamus
saareelanikke hoolitsenud
oma õuede ja aedade eest
ning muutnud need hooldatud murulappideks ja õitsvateks lillepeenardeks.
Viimase kahe aasta muutus
on aga see, et ka valla teeääred ja olulised kultuuri- ja turismikohad on muutunud
nõgeste puhmastest silmailu pakkuvateks muruväljadeks. See on pelgalt kahe inimese tubli töö tulemus. Nendeks on Kihnu aednikud Ülase Ülle ja Antsu-Mihkli Milvi.
Muidugi võib mõni väita, et
see on nende töö, mille eest
nad palka saavad - see vastab muidugi tõele, aga tööd
saab teha mitmeti.
On võimalik teha minimaalselt, et parasjagu hakkama
saab ja endal mugav on, või
teine võimalus on töötada
südamaga ning täiest hingest. Aednikud Ülle ja Milvi
kuuluvad kahtlemata viima-

vaid piisab ka heakskiitvast
sõnast. Selge on see, et sellised inimesed, nagu Milvi ja
Ülle, teevad oma tööd jätkuvalt hästi niikuinii, aga kaaskodanike positiivne suhtumine ei tule kunagi kahjuks.
Loodan, et kirjatüki kangelastel jätkub veel kauaks
jõudu ja energiat sellel lõputul tööväljal, kus jõudes ringi lõppu, tuleb kohe jälle algusest alustada, sest mõne
päevaga kasvab niidetud ala
taas metsikuks väljaks.
Peale selle tuleb korras hoida ka oma kodu ümbrus ja
mulle ning paljudele teistele jääb arusaamatuks, kuidas suudab inimene, kes
päev läbi hoiab käes trimmerit ja muruniiduki käepidet,
minna õhtul päraste väsitavat päeva koju ja haarata samad riistad ning jätkata sama tööd. Sellise asjaga saavad hakkama ainult oma ala
entusiastid.
Au ja kiitus teile, Milvi ja
Ülle. Teadke, et enamus Kihnus liikuvaid inimesi vaatab
tunnustavalt teie töö vilja ja
naudib teie kätega loodud
ilu.
Lugupidamisega,

Pühapäeval, 30. mail oli jälle saarel käimas metropoliit
Stefanus.
Pärast jumalateenistuse tavalist kulgu toimus kirikus
pidulikum sündmus. Valla
esindajad Paal Põlluste ja
Ingvar Saare andsid metropoliidile üle valla aukirja ja
aukodaniku staatusega kaasaskäiva kihnu teki.
Oma sõnavõtus tänas märgatavalt liigutatud metropoliit kogu Kihnu rahvast taolise tunnustuse eest ja pidas
tänutäheks oma emakeelse
– kreekakeelse kõne. Kõne
oli väikene tagasivaade tema esimesest käigust Kihnu

ja suhte tekkimisest selle väikese saarega. Metropoliit tänas südamest kõiki, kes temaga on kõrvuti olnud siinses kirikus jumalat kiitmas.
Aga ta tänas ka kogu saare
rahvast tõeliselt sõbraliku
suhtumise eest tema kiindumusse siinsesse maasse ja
elanikesse.
Tuledest valgustatud kirikus oli tunda tõeliselt pühitsetud õhkkonda ja tseremoonia lõppedes väljusid
inimesed sügava rahutunde
ja heas tujuga oma koduste
pühapäevaste toimetuste
juurde.
Õpetaja Toomas Pajula
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Mida toob meile euro?
Kauaoodatud ja paljuräägitud euro on lõpuks käeulatusse jõudnud ning väga võimalik, et euro võetakse Eestis kasutusele 1. jaanuaril 2011. Võtame allpool
kokku, mida euro endast kujutab, mis kasu
see võib tuua ning kuidas toimub üleminek.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, on Eesti 17. riik, mis võtab euro ametliku maksevahendina kasutusele. Tegelikkuses on Eesti olnud fikseeritud kursi kaudu euroalaga
seotud juba alates 1992. aastast – alguses oli kroon seotud Saksa margaga ning hiljem euroga.
Euro tuleku näol ei ole tegu rahareformiga nagu 1990ndate alguses, kus raha väärtus üleöö muutus.
Tegu on põhimõtteliselt tavalise rahavahetusega, millele andsime oma jah-sõna juba 2003. aasta rahvahääletusel, kiites heaks liitumise Euroopa Liiduga.
Mis kasu toob euro
Eestile ja Eestis
elavatele inimestele
Euro on Eesti tulevase arengu oluline eeldus. Euroopa ühisraha kasutusele võttes hakkame kuuluma ühte
maailma võimsamasse rahandusliitu, mis suurendab
Eesti majanduslikku usaldusväärsust ja stabiilsust.

Kohe pärast
euro kasutusele
võtmist läheb
reisimine
oluliselt
mugavamaks.
Sellest hargneb omakorda
edasi mitu kasutegurit. Stabiilsem keskkond teeb lihtsamaks välisinvesteeringute kaasamise, sest krooni devalveerimise risk kaob.
Lihtsustub Eesti kaupade
müümine euroala riikidesse:

arveldame oma euroala kaubanduspartneritega samas
valuutas, mis aitab kokku
hoida tehingukuludelt (näiteks pidi varem euroalalt
kaupade ostmiseks raha vahetama).
See kõik arendab edasi majandust ning aitab luua laiema heaolu tekkeks vajalikke
töökohti.
Oluline on ka see, et saame
hakata euroalal varasemast
rohkem poliitilisel tasemel
kaasa rääkima.

Oktoobrist algab
mündikampaania kodus olevad
krooni-mündid
saab panka tuua.
Lisaks toob euro inimestele kaasa pisemaid võite. Kohe pärast euro kasutusele
võtmist läheb euroalas reisimine oluliselt mugavamaks
– enam ei pea raha vahetama ning palju lihtsam on eri
riikide hindasid võrrelda.
Tänu euro stabiilsusele hakkavad loodetavasti alanema
ka laenuintressimäärad, mis
vähendab inimeste kulusid.
Väikene võit on ka see, et
andmaks head eeskuju erasektorile ümardab valitsus
maksud, riigilõivud, toetused ja muud eelarvega seonduvad kroonisummad eurodesse elanikkonnale soodsamas suunas.
Kuidas plaanitakse
eurole üle minna
Eurole üleminekul on laiemalt neli olulist teemat: hindade kuvamine kroonides ja
eurodes, paralleelkäibe periood, krooni-müntide vahetamine ning euro sularaha
saamine. Järgnevalt nendest
teemadest lähemalt.
Uute eurodes näidatud hindadega harjumiseks on jaekaupmeestel kohustus kuus
kuud enne ja pärast euro kasutuselevõtmise päeva näidata müügikohas hindu ka-

hes vääringus – kroonis ja
euros.
Summade ümardamiseks
on riik välja töötanud ametlikud ümardamisreeglid, mille
kohaselt tuleb hinnad eurodesse ühe eurosendi täpsusega ümardada. Seega saab
juba juuli algusest kõikide
eelduste kohaselt igas kaupluses euro-hindasid näha.
Paljudel on aja jooksul kogunenud suur hulk kroonimünte, mis tuleks enne euro tulekut ära vahetada. Selle soodustamiseks algab alates oktoobrist pankade mündikampaania, mille raames
saab kodus olevad kroonimündid panka tuua ning teenustasudeta ära vahetada.
Soovitus on oma mündid
kohe oktoobris või novembris ära vahetada, sest detsembris võivad rahavahetuse tõttu pankades järjekorrad tekkida.
Eesti plaanib eurole üle
minna kiiresti ehk pikka kahes rahas arveldamise aega
ei tule.
Plaani kohaselt kehtivad
kroon ja euro kõrvuti kaks
nädalat ning seejärel on ainus ametlik maksevahend
euro. 2011. aasta esimesed
kaks nädalat saab kõikjal ostude eest ka kroonides tasuda, kuid vahetusraha antakse enamasti tagasi eurodes.
Kuna paralleelkäibe perioodil on kauplustel kahe raha
kasutamise tõttu suurem
koormus ning võivad tekkida järjekorrad, on soovitus
sel ajal võimalusel kaardimakseid eelistada.

Kõik pangakontodel
olevad kroonid
muutuvad
1. jaanuaril
eurodeks.
Eurode saamiseks on mitmeid võimalusi ning keegi
ilma ei jää. Esiteks on ette
nähtud, et pangad vahetavad kuu aega enne ja kuus

kuud pärast üleminekupäeva kroone eurodeks Eesti
Panga keskkursiga ja ilma
teenustasuta kõigis pangakontorites.

Muretsema
ei pea
pangaga
sõlmitud
lepingute
pärast.
Teiseks pole põhjust muretseda pangakontol olevate kroonide pärast, sest kõik
pangakontodel olevad kroonid muutuvad 1. jaanuaril
automaatselt eurodeks, säilitades oma väärtuse eurodes
täpselt samasugusena, nagu
nad olid kroonides.
Pangakontol oleva raha
saab alates 1. jaanuarist mugavalt eurodes sularaha-automaadist välja võtta.
Kolmandaks võib jaanuari alguses allesolevate kroonidega kauplustes maksta
ning kroonidega makstes
saab enamasti tagasi eurosid. Samuti saab aasta alguses palga või toetusega eurosid.
Muretsema ei pea pangaga
sõlmitud lepingute pärast,
sest euro kasutuselevõtmine ei muuda automaatselt
ühegi lepingu tingimusi.
Kõik pangateenused muutuvad euro kasutuselevõtmise päevast euro-põhiseks
ehk ülekanded tehakse eurodes, arved tasutakse eurodes jne. Ka hoiusel olevad
kroonid muudetakse eurodeks ning kõik muud tingimused, sealhulgas intress ja
tähtaeg, jäävad samaks.
Kust leida rohkem
infot euro kohta
Euroga seonduva info edastamiseks on loodud Euroveeb, kust leiab taustainfot,
saab lugeda korduma kippuvaid küsimusi ning ka ise küsimusi esitada.
Hanno Hussar,
Swedbanki eurole ülemineku koordinaator
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Kes meid Kihnu koolis õpetab?
Pärast pikalt kestnud „nokk kinni, saba lahti” perioodi, mil Kihnu koolis oli pidevalt mõnest õpetajast
puudus, saabus lõpuks aeg, mil koolis on kõik õpetajad olemas. Seitsmenda klassi õpilased püüdsid
uute õpsidega jutu peale saada.

Kehalise õpetaja
haaras härjal
sarvist
Kevadel tulid Kihnu kooli
mitmed uued õpetajad, nende seas ka Tartu Ülikooli lõpetanud kehalise kasvatuse õpetaja Ragnar Anniko.
Uus kehalise õpetaja annab
tunde nii lasteaialastele kui
ka koolilastele, lisaks korraldab pallimängutrenne ja tegeleb aktiivselt jõusaaliga.
Mis ajendas teid tulema
Kihnu kehalise kasvatuse
õpetajaks ja kas olete oma
valikuga rahul?
Pärast ülikooli lõppu olid
Pärnus üksikud vakantsed
kehalise kasvatuse õpetaja
kohad, aga seal öeldi mulle
ära põhjusel, et kogemused
puuduvad.
Kihnu kooli tulles tahtsin
ennast proovile panna ja
tõestada endale, et olen valinud õige eriala, mida tahan
lastele edasi õpetada nii hästi, kui suudan.
Kui Kihnu kandideerisin,
haarasin härjal sarvist, kuna sel hetkel minu erialaga
seotud pakkumisi mujal ei
olnud, aga ma ei kahetse üldse oma otsust.
Kihnu koolipere on väga tore ja on mind hästi vastu võtnud. Nüüd jääb üle vaid oma
tööd hästi teha ja anda oma
panus Kihnu spordiellu.
Milline on teie haridustee?
Põhikoolis ja gümnaasiumis käisin Raeküla gümnaasiumis Pärnus ja lõpetasin
seal 2002. aastal. Sügisest
läksin õppima Tartu ülikooli kehakultuuri teaduskonda, kuna olin enda jaoks juba ammu selgeks teinud, et
tahan just seda eriala õppida. Lõpetasin ülikooli 2009.
aastal.
Mis on teie tulevikuplaanid?

Sügisest on mul plaanis astuda Tartu ülikoolis kehakultuuri teaduskonna magistriõppesse ja samas jätkata
Kihnu kooli kehalise kasvatuse õpetajana ja pallimängude treenerina.
Lisaks sooviks Kihnus valmiva jõusaaliga lähemalt
seotud olla ja jagada ka seal
oma jõusaalialaseid teadmisi ja oskusi, mida edasi anda
nii noortele kui ka täiskasvanutele.
Millised on teie muljed Kihnust?
Muljed olid juba siis head,
kui ma esimest korda siia
puhkama sattusin umbes 9
aastat tagasi. Kuna mu elukaaslase sugulased on kihnlased, siis olen suviti ikka
siia saarele sattunud, aga esimest korda nägin nüüd Kihnut ka talvel ja kui mõned
viperused seoses transpordiga välja arvata, siis ei saa
küll midagi halba öelda – rahulik, vaikne kohake.
Lauri Leas

Vene keele
õpetaja näeb
Kihnus
ainult head
Vene keele õpetaja Urmas
Sähka on kõige uuem õpetaja, kes tuli meile vene keele tunde andma alates veebruarikuust. Kihnu kool ja õpilased on talle ruttu meeldima hakanud ning siinne elu
toob tema ellu rahu ja vaheldust.
Miks te valisite vene keele
õpetamiseks Kihnu kooli?
Armas väike kool, heatahtlikud õpilased, toredad kolleegid.
Mis teile meeldib meie kooli juures kõige rohkem?
Abivalmidus, rahu, toredad kolleegid, heatahtlikud
õpilased. Kõrvale ei saa jät-

ta saare ainulaadsust – nii
looduslikku kui ka ajaloolist.
Ka on saarega seotud ka minu esimene armastus, seega
puhtalt isiklik ja meeldiv mälestus aastast 1977.
Missugused on teie varemad kogemused teiste
koolidega?
Samuti head. Meenuvad
klassid suurusega kuni 36
õpilast. Kirjandite ja kontrolltööde parandamine neid klasse oli mul õppeaastas 8-9. Erikutsekoolis kriminaalse taustaga õpilased,
politseikolledžis jälle pättide püüdjad. On olnud vene ja eesti õpilasi, ka soomlasi. Tunde olen andnud alates kuueaastastest kuni 50aastasteni, lasteaiast Pärnu
vanglani.
Kas olete rahu elamistingimustega?
Kihnus ja päriskodus Paikusel väga. Eluks vajalik on olemas, saan teha peaaegu alati seda, mida soovin. Meeldib paadiga ja jalgrattaga sõita ning laskesport. Suur kalamees ma pole, vahel õngitsen ajaviiteks, loen küllaltki
palju raamatuid. Kogun nn
muusikakonserve: plaate,
CD-sid jms.
Mis on Kihnu juures kõige
toredam?
Loodus, lilled, õhk, meri,
traditsioonid, muusika. Õpilased eriti ei puudu, õppetükid on neil tehtud, enamik
lõpetajaid soovib edasi õppida. Kihnu elu toob vaheldust mandril sebimisele,
hea õhkkond koolis, vaheldusrikkust abiellu, võimalust tähele panna looduse
puhkemist, püüda mõista
oma eksistentsi mõtet, eesmärke edasiseks.
Kas me kohtume järgmisel
aastal vene keele tunnis?
Jah, ma arvan küll
Klaid Havik

Matemaatikaõpetajale
meeldib Kihnu
elav kultuur
Matemaatikaõpetaja Katre
Paabo on meie uutest õpetajatest kõige noorem ja kõige pisem, kuid matemaatika
õpetab ta meile kenasti selgeks.
Miks te valisite just selle
kooli, kuhu õpetama tulla?
Sellele on raske vastata,
Kihnu tundus põnev olevat.
Kas teile meeldivad Kihnu
kooli õpilased?
Jah, üldjuhul küll. Kuid mitte iga päev ja iga minut, kuid
enamus ajast küll.
Millisele klassile meeldib
kõige enam tundi anda?
Mulle meeldib 9. klass,
võib-olla seepärast, et nad
on kõige motiveeritumad. 5.
klass meeldib oma energilisuse poolest ja 8. klass on samuti väga tore.
Millist klassi on raske
õpetada?
Ma arvan, et liitklassi, kuna tuleb õpetada erinevaid
asju.
Millega tegelete vabal
ajal?
Ma arvan, et mida iga keskmine inimenegi: loen, käin
väljas, jalutan koeraga...
Kas teile meeldib Kihnus?
Mille poolest?
Jah. Mulle meeldib see, et
Kihnus on elav kultuur.
Meeldib ka see, et siin väike kogukond ja ühtekuuluvustunne.
Kes meile järgmisel aastal
matemaatikat õpetab? Olete see teie?
Elu näitab.
Merili Mätas
järgneb lk 8
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Koolijuht Heido Pär tel
leiab, et Kihnu kool on kool
nagu igal pool mujalgi ja tulemused sõltuvad õpetaja
ja õpilaste tööst, sõltumata kooli asukohast.
Miks otsustasite üldse
Kihnu tulla?
Mulle rääkis õpetaja Toomas Pajula, et Kihnu kool
vajab inimest, kes ajutiselt
korraldaks õppetööd. Kuna
sel hetkel oli mul palju vaba
aega, otsustasin, et võiksin
seda tööd teha. Tuli välja,
et nii ajutiseks see ei jäägi.
Kas Kihnu elu on selline,
nagu algul ette kujutasite?
Mul ei olnud ettekujutust
Kihnust, tulin siia ilma igasuguste eelarvamusteta. Kuna
omasin kogemust transpordiühendusest väikesaarel,
arvestasin, et talvel tekivad
raskused Kihnu ja mandri
vahet liikumisega.
Kus olete töötanud varem?
Olen korraldanud Tartus
ühes erakõrgkoolis õppetööd, pärast seda olin õppealajuhataja ning hiljem
direktori kt Dentes Tervishoiukoolis. Seejärel töötasin 3 aastat Lüllemäe Põhikooli direktorina. Enne Kihnu tulekut töötasin firmas,
mis tegeleb ehitusmaterja
lide tootmise ja hulgimüügiga.
Kuidas olete rahul kolleegide ja õpilastega?
Kolleegidega olen väga
rahul ja õpilastega ka üldiselt, kuid on mõned erandid, millest siinkohal ei hakkaks rääkima.
Kas Kihnu õpetamine ja
õppimine on sama, mis
mujal?
Kihnu Kool on kool nagu
mujalgi. Saadavad tulemused sõltuvad õpetaja ja õpilaste tööst, sõltumata kooli asukohast. Suuri erinevu-

si ses osas ma ei näe.
Kuidas suhtus teie pere
sellese, et otsustasite tulla Kihnu?
Mu pere oli rahul nagu seda näha on. (Selle all mõtleb ta seda, et tema lapsed
on nii Kihnu koolis kui ka
Kihnu lasteaias.)
Milline on koolimaja ja
kas koolimajas on probleeme, mis vajaks lahendamist?
Kohe, kui koolimaja uksest sisse astusin, oli koolimaja külm ja sünge. Arvasin enne maja nägemist, et
see on paremas seisus, kui
see tegelikult oli.
Kuidas teile Kihnu loodus meeldib, kas on rahulikum tulla kooli, kui suures linnas või mõnes teises kohas?
Ma ei saa võrrelda Kihnut
suure linnaga, sest ma pole
seal elanud. Kihnu loodust
pole ma ka palju näinud,
plaanin sellega edaspidi põhjalikumalt tutvust teha.
Kas olete oma valikuga
rahul ega kahetse seda?
Olen oma valikuga rahul.
Kristin Saare

Loodusainete
õpetajale Tiina
Loidele Kihnu
loodus meeldib
Miks te Kihnu kooli õpetajaks tulite?
Sellepärast tulin, et mulle meeldib Kihnu loodus ja
Kihnu on rahulik koht.
Aga kas teil polnud kahju
enda perekonna juurest
ära tulla?
Ei olnud, ma võtan seda
Kihnu tulekut pigem nagu
väikest puhkust, mis mulle
väga meeldib.
Olete te rahul enda otsusega?
Jah, olen väga rahul, sest
mulle meeldib siin ja ma
saan oma kolleegidega hästi läbi.
Aliis Valm

Foto: Ragnar Anniko

Koolijuht
Heido Pärtel
suurendas
kooliperet

Jalgpallimaa Brasiilia võistkond ja selle kapten Sander Püüa
on heitluseks valmis.

Kooliolümpiamängud tegid
õpilastest
olümpiavõitjad
1.-2. juunil toimusid järjekordsed Kihnu Kooliolümpiamängud. Osa võtsid kõik kooliõpilased ja
kohtunike tööd aitasid
teha õpetajad.
Kool oli jaotatud neljaks riigiks: Brasiilia, Itaalia, Venemaa ja Somaalia koos oma
kõikide piraatidega☺. Olümpiamängud algasid väikese
rongkäiguga rahvamaja saali, kus direktor pidas oma
avakõne ja sellel järgnesid
riike tutvustavad kavad. Esimesel päeval ei vedanud
meil ilmaga ja võistlused pidi toimuma rahvamaja saalis. Rammu katsuti olümpiateemalises viktoriinis, köieveos, teatevõistlustes ja saalihokis.
Kõik riigid olid tublid, aga
kõige tublimaks osutus Venemaa, kelle kapteniks oli
Avely Sutt. Sellega oli esimene päev lõppenud ja võistlejad läksid koju puhkama, et
järgmisel päeval kell 10 hommikul rahvamaja vanal platsil alustada individuaalsetel
aladel.
Teisel päeval võisteldi kau-

gushüppes, kuulitõukes, 60
m jooksus, 500 m jooksus ja
palliviskes.
Kõige parem sportlane 1.4. klassis oli Carmen kes sai
neli esikohta! Olümpiavõitu
tähistava medali said kaela
veel Raigo, Kristjan, Raimo,
Sander ja Lea. Esikolmikusse mahtusid aga veel Keitlin,
Kaisa, Merilin, Loviisa, Kelli,
Arlet, Kevin ja Ivar. 5.-6. klasside parim oli Angelika, kes
saavutas kokku kolm esikohta. Võidurõõmu said maitsta ka Rünno, Aivo, Martin,
Robin ja Janeli. Esikolmikusse mahtusid veel Egle, Aidar
ja Ranel.
7.-9. klassi parimad olid Helar ja Kristiina, kes said vastavalt kaks ja kolm esikohta ja mahtusid veel esikolmikutesse teistel aladel. Võidurõõmu said maitsta Jarmo,
Andre, Hannes, Aliis, ja Birgit. Esikolmikusse mahtusid
veel Karel, Andres, Marko,
Keneth, Avely, Merili ja Mari-Liis. Kihnu Kooliolümpiamängud lõpetas mõnus grilliõhtu Linaküla rannas.
Õpetaja Ragnar
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Ühel seikleval Kihnu kooli klassil...
...Ei, pistoda ei ole alati
vööl, kuid toredal kahepäevasel Lõuna- Eesti
ekskursioonil käis Kihnu
kooli 5.-6. klass maikuu
viimasel nädalavahetusel küll.
Käisime Helme ja Piusa koobastes, otsisime Pokumaal
Edgar Valteri loodud Pokusid, proovisime, kas saame
terve klassiga Eesti kõige jämedama puu - Tamme-Lauri
tamme ümbert kinni võtta,
jalutasime Viljandis ja tegime läbi tõelise seikluse Otepää seikluspargis.
Äärmiselt üksmeelselt kujuneski reisi naelaks Otepää
seikluspark - niipea, kui lapsed puu otsast ja 27 meetri
kõrguselt õhulennult jälle
kindla maa peale „maandusid”, kostus mitmetest suudest: „Õpetaja, tuleme siia
järgmisel aastal jälle.”
Aga las nad muljetavad
ise:
Rünno: „Kõige parem osa
meie reisist oli seikluspark.
Ainult kolm poissi tegid kõik
rajad läbi.“ Need kolm poissi olid Rünno, Martin ja Ranel. Ülejäänud lapsed otsustasid pärast neljanda raja
läbimist, et viies, kõige raskem, jääb mõneks järgmiseks korraks. Täiskasvanud
reisiseltskond piirdus turnimisega kolmel seiklusrajal.

Väga vapper oli Renet, kes
kaks rada läbi tegi, vaatamata sellele, et vahepeal oli ikka hirmus küll.
Ja kui õpetaja Anu pidi tunnistama, et temal kulus kolmel rajal ukerdamiseks sama palju aega kui poistel kogu seikluspargi läbitegemiseks, lohutas Robin mind nii
kenasti: „Eks me oleme nooremad ka.“
Janeli: „Esimesed kaks ra-

da oli lihtsamad, aga siis läks
alles raskeks. Neljas rada oli
umbes 15 m kõrgusel. Mulle
tundus seal, et üks koht on
õudne, aga kui ma sealt mööda sain, selgus, et tegelikult
oli lahe.
Seal pidi nööri enda juurde
tõmbama ja platvormilt alla hüppama, ma istusin seal
tükk aega ega julgenud hüpata. Tegelikult ma olin trosside küljes kinni.“
Lisaks trossidele andsid
kindlust ka instruktorid, kes
laste liikumist jälgisid ning
olid valmis iga hetk appi tõttama. Hiljem nad kõnelesid,
et aeg-ajalt tuleb mõni kabuhirmus seikleja puu otsast
alla tuua. Täiskasvanuid rohkem kui lapsi.
Tõele au andes, me Pokumaal Pokudega ei kohtunud
– hubases ja kenas Pokukojas olid neid riidest ja lõngast valmistatud tegelasi
küll, aga neid päris Pokusid
ei olnud. Samuti ei leidnud
Kihnu lapsed metsaradades
midagi eriliselt köitvat. Ranel: „Pokumaa on linnalastele, kes varem metsas pole
käinud, aga majad olid seal
küll vägevad.”

Robin: “Pokumaa seiklusrada oli lihtsalt tavaline metsavaheline tee. Seal oli palju
silte ja peaaegu kõik valetasid, näiteks üks silt ütles, et
saab vaadata hobuseid, aga
hobuseid ei olnud. Teine silt
ütles, et kuskil on kivist vaal,
aga tee lõpus polnud mingit
kivist vaala kuskil.“ Need võisid olla kuskil kaugemal Pokumaa territooriumil.
Ka Piusa koopad valmistasid väikse pettumuse, mitte küll koopad ise, vaid see,
et kuigi reklaami järgi pidid
need olema avatud, tähendas see, et pääses vaid koopa jalamile ja selles põnevas
labürindis ringi jalutada ei
saanud. Angelika: „Piusas
ei saanudki koobastesse,
vaid neid sai vaadata eemalt
ja seal oli nii külm.“
Helme koopad jätsid palju suurema elamuse. Ranel:
„Helme koobastes oli vägev,
seal olid pikad ja kitsad tunnelid.” Egle: „Me saime juua
ka tervistava allika vett ning
mulle meeldis see, et meie
klassil on ainsana koolis kahepäevane
ekskursioon.
Tamme-Lauri tamm oli tõepoolest nii jäme, et me ulatasime selle ümber kinni võtma alles siis, kui me oma
käed ühendasime,” Jah, et
see hiiglaslik tamm oma embusse võtta, pidid seitse last
kätest kinni võtma.
Ekskursiooniga jäid kõik
lapsed väga rahule või nagu
ütles Mar tin: „Reis oli lahe
ja nalja sai.“
Õpetaja Anu: „Ühinen laste arvamusega, et reis oli igati õnnestunud. Eks õnnestumisele aitas kaasa ka mõnus
seltskond – lapsed olid toredad ja paid.
Suured tänud Edale ja
Mihklile, kes ei pidanud paljuks oma tööd- tegemised kaheks päevaks kõrvale jätma,
et kogu reisiseltskonda sõidutada.
Oleme väga tänulikud ka
Raneli vanaemale ja vanaisale, kes meid oma Viljandis
Karula järve ääres asuvas kodus lahkesti vastu võttis.
5.- 6. klass ja klassijuhataja
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Rahvamajas
tulekul

9. juuni
Kontsert, esinevad
saarlaste veteranide
tantsu- ja lauluansambel Leisi Liisud ja seenioride seltskonnatantsutrupp Pärsama
Tüdrikud
15. juuni
Kontsert, esineb Eesti Meeste Lauluseltsi
poistekoor Kalev
23. juuni
Jaanituli Vanarahvamaja platsil, esinevad
kihnlased, tantsuks
mängivad ansamblid
Neli Teed ja Manõja
Poesid
26. juuni
Viljandi Kultuurimaja
teatritrupp, tantsuks
mängib ansambel
Günf

Massakas kakuamipüügil

K

ell on 3 öösel, kui ennast sadama poole sättima hakkan. Nende
meeste jaoks, kes kakuami
nõudma lähevad, on kell 3
hommikul.
Valgust on veel vähe, aga
mandri poolt hakkab juba lubama.
Kui sadamasse jõuan, on
Raineri brigaadi mehed juba minekuvalmis. Peetakse
plaani ja varsti ongi paadininad õigele kursile keeratud.
Räägitakse, et Pärnu mehed
pidavat varsti kera üles ajama.
Minu massakamõistus ei
saa sellest kohe aru, aga kui
taevaäär rohkem punetama
hakkab, siis taipan, mida see
lause tähendab.
Pärast pooleteistunnist sõitu oleme teisepool Kihnut õige kakuami jures, päike tõuseb. Hakkab silma, et mehed
ei tee seda tööd mitte esimest aastat. Kõik liigutused
on vilunud ja igaüks teab väga täpselt, millal ning mida
ta tegema peab. Lappamise lõpus lööb vesi äkki kihama. Kalad ei mahu enam võrku ära ja hüppavad veest välja. Vaatepilt on võimas, kuigi

Kihnu Instituudi kutsel tuleb meile külla Ahvenamaa
populaarne külaviiuldajate ansambel Kvinnfolk,
kellega saime sõbraks Järsumäe Vir ve kontserttuuril
Önningeby kunstimuuseumis mullu novembris.
Kvinnfolgis mängivad kaasa kaksteist lõbusat naist,
neid juhib Mariehamni muusikaakadeemia
kauaaegne rektor Siv Ekström.
Külaviiuldajate kontserte koos ühise jalakeerutusega
saab nautida järgmiselt:
reedel, 18. juunil kell 20 Kihnu rahvamajas,
laupäeval, 19. juunil kell 20 Manija saarekeskuses
pühapäeval, 20. juunil kell 15 Pärnu Uue Kunsti
Muuseumis.
Kõik kihnlased on teretulnud kohtumisele ehtsa
rahvamuusikaga. Eriti ootame aga neid lapsi,
kes on juba natuke õppinud viiulimängu,
ning kes tahavad meie saartel katkenud
viiulimängu traditsiooni taastada.

mehed on seda palju kordi
näinud, löövad ka nende silmad särama. Koos vinnatakse kala paati, mis saab ääreni täis. Kala on ilus.
Mõtlen, mitu räime mahub
10 tonni sisse - väike see
number kindlasti ei ole. Sõidame täislastis paadiga Kihnu tagasi, seal imetakse ka-

lad külmhoonesse ja paat läheb uue saagi järele. Nii käib
see iga päev, kuni hooaeg
kestab ja püügiilma on.
Töö on tõsine ja raske, aga
meestele, kes saagi merest
välja toovad, jääb sellest üsna vähe tulu.
Olev Mihkelmaa
tekst ja fotod.

KIHNU VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA
SUULISE ENAMPAKKUMISE
Kihnu valla omandis oleva Kihnu sadamas
(Lemsi küla, Kihnu vald) asuvate
2 MÜÜGIPLATSI (ühe kioski suurus max 30 m²)
rendile andmiseks.
Pakkumise alghind: 2500 (kaks tuhat viissada)
krooni kasutusperioodi
22.06.2010-15.09.2010 eest.
Kasutusse andmise tingimustega ja
pakkumisel osalemise nõuetega saab tutvuda
Kihnu valla veebilehel www.kihnu.ee või
Kihnu vallavalitsuses lahtiolekuaegadel.
Kasutusse antavat vallavara kasutatakse
müügikioskite paigaldamiseks.
Suuline enampakkumine toimub Kihnu
rahvamaja koosolekute ruumis, aadressil
Kihnu vald, Linaküla küla, 22. juunil kell 11:00.
Pakkumisel osalemise nõuded:
Registreerumine hiljemalt 15 minutit enne
enampakkumise algust.
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MÄRKA JA TUNNUSTA
TUBLISID INIMESI JA
ORGANISATSIOONE!
Eestimaal on uskumatult palju inimesi,
kelle elu on õppimise läbi oluliselt muutunud. Eelmise aasta Tartumaa aasta õppija ja
innovatsiooniaasta eripreemia laureaat Tiia
Peetsu on üks neist õnnelikest inimestest. Pärast töötuks jäämist algas tema uus elu.Tiia
õppis ja asutas oma ettevõtte ning kuigi kõik
ei ole olnud kaugeltki kerge, kumab tema sõnadest praegu suurt soojust ja rahu. See, et
teised tema püüdlusi märkasid, tähendab Tiia
jaoks palju: „Uskumatult palju oli abi sellisest
tunnustamisest, märkamisest, poolehoidjate
sõbralikest õlalepatsutustest... See andis ja
annab tänaseni julgust jääda igas olukorras
iseendaks ja inimeseks! Enenes rahu ja õnne leidmine on tõeline eesmärk, mille poole
püüelda.”
Selleks, et sellegi aasta täiskasvanud õppija
nädalal, mis toimub 8. – 15. oktoobrini, oleks
taas võimalik inimeste ja organisatsioonide
õpijulgust ja -sõbralikkust tunnustada, tuleb
tegutseda juba nüüd.Tunnustamiseks võib
kandidaate esitada igaüks ja märkamist väärib
igasugune täiskasvanud inimeste õppimine,
ka väljaspool õppeasutusi ja koolitusorganisatsioone.
Tunnustame neljas kategoorias:
* aasta õppija,
* aasta koolitaja,
* aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
* aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Foto: Olev Mihkelmaa

Virve ja Jaani pulmapidu oli äge nagu noorpaar isegi.

OTSIN
SUVEKS
TÖÖD
MarƟn
(Uue-Matult)

Esitamise vormid ja regelemendi leiad:
www.andras.ee/tunnustamine ja esitamiseks
on aega kuni 15. juunini. Leiame koos kõik
särasilmsed ja õpihimulised inimesed Eestimaalt üles!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht

Kihnu koolilapsi oodatakse
AIATÖÖPÄEVADELE
21. juunil ja 22. juunil kell 10.
Kui esimesel päeval
põllu rohitud saab, pole teisel
päeval vaja tulla.

Kihnu kooli
lõpuaktus
toimub
19. juunil
kell 19
Kihnu
koolimajas

u
u
k
i
n
u
Ju sünnipäevalapsed
3. juuni

Salme Tamson (Sassi) 70
4. juuni

Õnnitleme!

Lähiste Iirise ja
Marko-Kaspari perre
sündis 7. mail
tütar Triinu

Taimot Piisang (Tapu) 70
6. juuni

Salme
Mihhailova (Tammela) 77
August Vesik (Naada) 80
10. juuni

Eduard-Harald
Havik (Jaani) 71
15. juuni

Jaan Vahkel (Kaja) 71
20. juuni

Elmar Randma (Salu) 88
21. juuni

Evi-Miralda
Tehvand (Merimetsa) 76
Jaan Köster (Järsumäe) 89
Käsitöö,
rahvusliku toidu,
ravimtaimede,
suveniiride või
muu oma
talutoodangu
müüjatel või
teenusepakkujatel
KIHNU MERE PEO raames palun
registreeruda aadressil:
mare.matas@gmail.com
Soovime planeerida müügiplatside arvu.

KIHNU VALLAVALITSUS
KUULUTAB VÄLJA AVALIKU
KIRJALKU ENAMPAKKUMISE
Kihnu valla omandis oleva Kihnu
tehnokeskus-jäätmejaamas
(Lemsi küla, Kihnu vald) asuva
PESULA rendile andmiseks.
Pakkumise alghind: 6 360
(kuus tuhat kolmsada kuuskümmend)

krooni aastas.
Tagatise suurus on 10% pakkumise
alghinnast, mis tuleb tasuda
Kihnu vallavalitsusele enne
pakkumise esitamist. Tagatisraha ei
tagastata enampakkumisest või
rendilepingust loobumisel.
Kasutusse andmise tingimustega
ja pakkumisel osalemise
nõuetega saab tutvuda Kihnu valla
veebilehel www.kihnu.ee.
Kasutusse antava vallavara
kasutamisotstarve:
pesulat kasutatakse ainult sõidukite
ja põllumajandustehnika pesemise
teenuse osutamiseks,
m.h võimaldatakse kliendil tema
soovil oma sõiduk ise ära pesta.
Pakkumised esitada
Kihnu vallavalitsusele,
aadressil Kihnu vald, Linaküla küla,
hiljemalt 10. juunil kell 13:00.
Pakkumiste avamine toimub
Kihnu vallavalitsuse istungil
10. juunil kell 13:30.

