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Heino Sõna,
külakandle stiili õpetaja

Viljandi- ja Põlvamaal on
hoogu võtmas külakandle
koduõpe.

Tänu Eesti Folkloorinõu-
kogu rahvakandle mängi-
jate kaardistamise algata-
jaile tutvusin Pille Karrase
ja Tuule Kanniga - sealt ka
loogiline jätk koduõppe
korraldajatega. Viljandi
Pärimusmuusika Keskuse,
Katrin Soone, Mare Li-
lienthali ja Heino Tartese
algatusel saigi 2013. aasta
lõpus alguse külakandle
koduõpe.

Minu õpilased on olnud
põhiliselt Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadee-
mia tudengid, kes tahavad
oma eriala kõrvalt mängi-
da ka külakannelt. Kaisa
Nõges oli esimene õpilane,
kes tegi diplomitöö raames
seminaritöö «Uuema dia-
toonilise kandle mänguvõ-
tete võrdluse Heino Sõna ja
Heino Tartese näitel». Sa-
mas omandas Kaisa Nõges
ka ise külakandle põhilised
mänguvõtted ja võtab ak-
tiivselt osa koduõppest.

Väga tõsiselt võtab kodu-
õpet Eva Väljaots, kes on
hoolas ja kohusetundlik,
armastab  mängida ja tun-
neb sellest suurt rõõmu.
Oleme temaga edukalt
koos mänginud mitmel
üritusel.

Suurt huvi külakandle
vastu tunneb mitmekülg-
ne muusik Leanne Barbo.
Ta on organiseerinud mit-
meid üritusi, kus oleme

Külakandle koduõpe
on võtmas hoogu

koos mänginud rahvalikke
tantsulugusid.

Eelmisel sügisel alusta-
sid koduõpet Ann-Maria
Piho, Sigrid Vinn, Eliisabet
Sarv, Tabasalu muusika-
kooli õpilane Karmen Juh-
kam ning soovijaid on
veelgi.

Aktiivselt löövad kaasa
ka kandleõpetajad Pille
Karras ja Tulle Kann.

Õpilased on omandanud
minu neljasõrme bassi-
mängu käigud ja praegu
õpime üht raskeimat män-
guvõtete osa - tremolot ehk
trillerdamist.

Probleemiks on olnud
külakandled, mida oleme
remontinud ja häälestanud
nii, et saame koos mängida

ühes helistikus.
Kui meenutan oma noo-

rusaega, siis mängisid kan-
nelt rohkem poisid ja käi-
sid ehal tüdrukutele män-
gimas. Aga ajad on muutu-
nud ja nüüd võivad hoopis
tüdrukud poistele män-
gida, sest tüdrukud on
kandlemängust rohkem
huvitatud.

Mul on olnud suur rõõm

Foto erakogust

Põlvas veab kandleõpet eest Heino Tartes
Põlvas on võtnud külakandle õpetamise enda hooleks lõõt-
sameister Heino Tartes.

«Kandlemänguhuvilisi on tosina jagu. Koos käime lõõt-
sakooliga samal päeval, sest nii mõnigi - näiteks Kalev
Kreegipuu - mängib nii kannelt kui lõõtsa,» rääkis pilli-
meister.

Uusi pille valmistab Võrumaal elav Alar Vuks. «Ta teeb
päris häid kandleid,» tunnustas Tartes.

Kandleõppurid on õpitut juba ka teistega jaganud -
viimati Põlva pensionäridele.

Mati Määrits

anda oma oskused edasi
õpilastele. Ärge unustage
sametise kõlaga eesti rah-
vapilli kannelt mängimast
- siis kõlab kannel veel
kaua ja kaunistab eesti
rahva hinge!

Soovin kõigile kandle-
õpetajatele ja õpilastele
järjekindlust, püsivust ja
tõsist suhtumist rahva-
kandleõppesse!
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Riigikogu esimehena jät-
kab Eiki Nestor ning ase-
esimeestena Helir-Valdor
Seeder ja Jüri Ratas.

Riigikogu pressiteenis-
tuse teatel hääletas läinud
neljapäeval Eiki Nestori
poolt 53 parlamendiliiget.
Riigikogu esimehe teiseks
kandidaadiks esitatud

Riigikogu juhatus jätkab samas koosseisus

Kapten räägib
uppunud laevadest
Kuna käesolev aasta on
Eestis kuulutatud mere-
kultuuri aastaks, leiab ka
Valga muuseumis aset mi-
tu sellele pühendatud
sündmust. 30. ja 31. märt-
sil viib muuseum läbi tee-
mapäevad «Merendusaja-
lugu ja merekultuur me-
rearheoloogia kontekstis».

Kokku leiab aset viis
loengut, kus Meremuu-
seumi merearheoloogia
teadur ja uurimislaeva
Mare kapten Vello Mäss
võtab kokku 36 aasta pik-
kuse töö uppunud laevade
otsimisel ja nende uurimi-
sel. Neli loengut on suuna-
tud kooliõpilastele. Avalik
loeng on 30. märtsi õhtul,
kuhu on oodatud kõik aja-
loo- ja merehuvilised, va-
hendab Valgamaalane.

Jätkuvalt on muuseumis
võimalik uudistada allvee-
fotode näitust «26 aastat
vees». Näituse autor Alex
Kirkbride on tegelenud ak-
valangistika ja allveefoto-
graafiaga ligi 30 aastat.

Paides alustasid
nutikassad
Paide Maksimarketisse
paigaldatud uued nutikas-
sad hakkasid läinud näda-
lal esimesi ostjaid teenin-
dama. Elevil proovijaid oli
mitu, sest see on esimene
iseteenindav kassasüsteem
Järvamaal. Põhjus, miks
just Paide Maksimarket
ühena esimestest Coopi
süsteemis iseteeniduskas-
sad sai, on kaupluse rohke
külastatavus ja hea käive.

«Meie esmane eesmärk
on saada neli uut nutikas-
sat teenindama vähemalt
20 protsenti ostjatest,» lau-
sus Järva Tarbijate Ühistu
juhatuse esimees Tõnu
Uibopuu. «Kui inimesed
avastavad nutikassade
mugavuse ja kasutajate
arv suureneb, pole võima-
tu, et paigaldame nutikas-
sasid juurde ja vähendame
tavakassade arvu.»

Oma esimese ostu nuti-
kassas tegi ka Järva Tea-
taja. Tuleb tunnistada, et
midagi keerulist selles tõe-
poolest polnud.

Surnud kalad
uhuti randa
Paljud hiidlased märkasid
kuu keskel rannikule uhu-
tud suures koguses surnud
kalu. Tonnide viisi kilusid
leiti rannaribal, mis ulatus
Kõpu poolsaarelt üle Koot-
saare Tahkuna poolsaa-
reni.

«Kõige tõenäolisemalt
võib oletada, et need kalad
pärinevad ilmselt traallae-
valt,» ütles Keskkonnains-
pektsiooni Hiiumaa büroo
juhataja Marek Põld Hiiu
Lehele. «Seda, milliselt
laevalt ja mis põhjusel ka-
lad merre lasti, ei oska veel
öelda.» Kalu rannalt koris-
tama ei pea hakkama, neid
saavad toiduks kasutada
linnud ja loomad.

Erik Peinari fotod
Eiki Nestorit (vasakul) õnnitleb Riigikogu Kantselei asedirektor Aaro Mõttus. Paremal Helir-
Valdor Seeder.

Jüri Ratast õnnitleb Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe.

Koduõppel on Eva Väljaots, õpetab Heino Sõna.

Maaeluministeerium
saab uue  kantsleri
Valitsus kiitis läinud nel-
japäeval heaks maaelumi-
nistri ettepaneku nimeta-
da ministeeriumi uueks
kantsleriks praegune põl-
lumajandus- ja maaelupo-
liitika asekantsler Illar
Lemetti.

«Illar Lemetti on väga
tugev valdkonna ekspert.
Samuti on tal pikaajaline
kogemus Eesti põlluma-
jandus- ja maaelupoliitika
kujundamisel ning meie
valdkonna erinevate asu-
tuste juhtimisel,» ütles
maaeluminister Urmas
Kruuse.

Maaeluministeeriumi
avalike suhete osakonna ju-
hataja Kristo Mäe teatel
alustab Illar Lemetti kants-
lerina tööd 2. aprillist.

Illar Lemetti sündis
1968. aastal Tartumaal
Rannus. Ta lõpetas 1993.
aastal Eesti Põllumajan-
dusülikooli agronoomia
eriala ja sai 1995. aastal
põllumajandusteaduste
magistrikraadi mullatea-
duse erialal.

Illar Lemetti töötab mi-
nisteeriumi põllumajan-
dus- ja maaelupoliitika
asekantsleri ametikohal
2012. aastast. Varem on ta
töötanud Põllumajandus-
ameti peadirektorina
(2010-2012), Eesti Maa-
ülikooli põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi di-
rektorina (2005-2009),
Põllumajandusuuringute
Keskuse direktorina (2001-
2004), põllumajandusmi-
nisteeriumi teaduse, kooli-
tuse ja nõuande büroo ju-
hatajana (1999-2001), Ees-
ti Põllumajandusülikooli
õppejõu ja teadurina (1994-
1999).
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Krista Aru poolt anti 38
häält.

Esimehe valimisest võt-
tis osa 95 Riigikogu liiget.
Neli hääletussedelit tun-
nistati kehtetuks.

Eiki Nestori kandidatuu-
ri seadis üles Sotsiaalde-
mokraatliku Erakonna
fraktsiooni esimees Andres

Anvelt. Krista Aru kandi-
datuuri esitas Vabaera-
konna fraktsiooni esimees
Andres Herkel.

Aseesimeeste valimistel
esitas Isamaa ja Res Pub-
lica Liidu fraktsiooni esi-
mees Priit Sibul Riigikogu
aseesimehe kandidaadiks
Helir-Valdor Seederi.

Eesti Keskerakonna
fraktsiooni esimees Kadri
Simson esitas aseesime-
he kandidaadiks Jüri Ra-
tase.

Aseesimeeste salajasest
hääletamisest võttis osa 96
Riigikogu liiget.  Helir-
Valdor Seeder sai 49 ning
Jüri Ratas 36 häält. Keh-

tetuid hääletussedeleid oli
11. Vastavalt saadud hääl-
te arvule valiti Riigikogu
esimeseks aseesimeheks
Helir-Valdor Seeder ja tei-
seks aseesimeheks Jüri
Ratas.
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