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Teised lehed
Kapten räägib
uppunud laevadest
Kuna käesolev aasta on
Eestis kuulutatud merekultuuri aastaks, leiab ka
Valga muuseumis aset mitu sellele pühendatud
sündmust. 30. ja 31. märtsil viib muuseum läbi teemapäevad «Merendusajalugu ja merekultuur merearheoloogia kontekstis».
Kokku leiab aset viis
loengut, kus Meremuuseumi merearheoloogia
teadur ja uurimislaeva
Mare kapten Vello Mäss
võtab kokku 36 aasta pikkuse töö uppunud laevade
otsimisel ja nende uurimisel. Neli loengut on suunatud kooliõpilastele. Avalik
loeng on 30. märtsi õhtul,
kuhu on oodatud kõik ajaloo- ja merehuvilised, vahendab Valgamaalane.
Jätkuvalt on muuseumis
võimalik uudistada allveefotode näitust «26 aastat
vees». Näituse autor Alex
Kirkbride on tegelenud akvalangistika ja allveefotograafiaga ligi 30 aastat.

Paides alustasid
nutikassad
Paide Maksimarketisse
paigaldatud uued nutikassad hakkasid läinud nädalal esimesi ostjaid teenindama. Elevil proovijaid oli
mitu, sest see on esimene
iseteenindav kassasüsteem
Järvamaal. Põhjus, miks
just Paide Maksimarket
ühena esimestest Coopi
süsteemis iseteeniduskassad sai, on kaupluse rohke
külastatavus ja hea käive.
«Meie esmane eesmärk
on saada neli uut nutikassat teenindama vähemalt
20 protsenti ostjatest,» lausus Järva Tarbijate Ühistu
juhatuse esimees Tõnu
Uibopuu. «Kui inimesed
avastavad nutikassade
mugavuse ja kasutajate
arv suureneb, pole võimatu, et paigaldame nutikassasid juurde ja vähendame
tavakassade arvu.»
Oma esimese ostu nutikassas tegi ka Järva Teataja. Tuleb tunnistada, et
midagi keerulist selles tõepoolest polnud.
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Külakandle koduõpe
on võtmas hoogu

Maaeluministeerium
saab uue kantsleri

Heino Sõna,
külakandle stiili õpetaja
Viljandi- ja Põlvamaal on
hoogu võtmas külakandle
koduõpe.

Tänu Eesti Folkloorinõukogu rahvakandle mängijate kaardistamise algatajaile tutvusin Pille Karrase
ja Tuule Kanniga - sealt ka
loogiline jätk koduõppe
korraldajatega. Viljandi
Pärimusmuusika Keskuse,
Katrin Soone, Mare Lilienthali ja Heino Tartese
algatusel saigi 2013. aasta
lõpus alguse külakandle
koduõpe.
Minu õpilased on olnud
põhiliselt Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid, kes tahavad
oma eriala kõrvalt mängida ka külakannelt. Kaisa
Nõges oli esimene õpilane,
kes tegi diplomitöö raames
seminaritöö «Uuema diatoonilise kandle mänguvõtete võrdluse Heino Sõna ja
Heino Tartese näitel». Samas omandas Kaisa Nõges
ka ise külakandle põhilised
mänguvõtted ja võtab aktiivselt osa koduõppest.
Väga tõsiselt võtab koduõpet Eva Väljaots, kes on
hoolas ja kohusetundlik,
armastab mängida ja tunneb sellest suurt rõõmu.
Oleme temaga edukalt
koos mänginud mitmel
üritusel.
Suurt huvi külakandle
vastu tunneb mitmekülgne muusik Leanne Barbo.
Ta on organiseerinud mitmeid üritusi, kus oleme

Koduõppel on Eva Väljaots, õpetab Heino Sõna.

Traditsioon
koos mänginud rahvalikke
tantsulugusid.
Eelmisel sügisel alustasid koduõpet Ann-Maria
Piho, Sigrid Vinn, Eliisabet
Sarv, Tabasalu muusikakooli õpilane Karmen Juhkam ning soovijaid on
veelgi.
Aktiivselt löövad kaasa
ka kandleõpetajad Pille
Karras ja Tulle Kann.
Õpilased on omandanud
minu neljasõrme bassimängu käigud ja praegu
õpime üht raskeimat mänguvõtete osa - tremolot ehk
trillerdamist.
Probleemiks on olnud
külakandled, mida oleme
remontinud ja häälestanud
nii, et saame koos mängida

Foto erakogust

Põlvas veab kandleõpet eest Heino Tartes
Põlvas on võtnud külakandle õpetamise enda hooleks lõõtsameister Heino Tartes.
«Kandlemänguhuvilisi on tosina jagu. Koos käime lõõtsakooliga samal päeval, sest nii mõnigi - näiteks Kalev
Kreegipuu - mängib nii kannelt kui lõõtsa,» rääkis pillimeister.
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

ühes helistikus.
Kui meenutan oma noorusaega, siis mängisid kannelt rohkem poisid ja käisid ehal tüdrukutele mängimas. Aga ajad on muutunud ja nüüd võivad hoopis
tüdrukud poistele mängida, sest tüdrukud on
kandlemängust rohkem
huvitatud.
Mul on olnud suur rõõm

anda oma oskused edasi
õpilastele. Ärge unustage
sametise kõlaga eesti rahvapilli kannelt mängimast
- siis kõlab kannel veel
kaua ja kaunistab eesti
rahva hinge!
Soovin kõigile kandleõpetajatele ja õpilastele
järjekindlust, püsivust ja
tõsist suhtumist rahvakandleõppesse!

Valitsus kiitis läinud neljapäeval heaks maaeluministri ettepaneku nimetada ministeeriumi uueks
kantsleriks praegune põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar
Lemetti.
«Illar Lemetti on väga
tugev valdkonna ekspert.
Samuti on tal pikaajaline
kogemus Eesti põllumajandus- ja maaelupoliitika
kujundamisel ning meie
valdkonna erinevate asutuste juhtimisel,» ütles
maaeluminister Urmas
Kruuse.
Maaeluministeeriumi
avalike suhete osakonna juhataja Kristo Mäe teatel
alustab Illar Lemetti kantslerina tööd 2. aprillist.
Illar Lemetti sündis
1968. aastal Tartumaal
Rannus. Ta lõpetas 1993.
aastal Eesti Põllumajandusülikooli agronoomia
eriala ja sai 1995. aastal
põllumajandusteaduste
magistrikraadi mullateaduse erialal.
Illar Lemetti töötab ministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika
asekantsleri ametikohal
2012. aastast. Varem on ta
töötanud Põllumajandusameti peadirektorina
(2010-2012), Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi direktorina (2005-2009),
Põllumajandusuuringute
Keskuse direktorina (20012004), põllumajandusministeeriumi teaduse, koolituse ja nõuande büroo juhatajana (1999-2001), Eesti Põllumajandusülikooli
õppejõu ja teadurina (19941999).
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Surnud kalad
uhuti randa
Paljud hiidlased märkasid
kuu keskel rannikule uhutud suures koguses surnud
kalu. Tonnide viisi kilusid
leiti rannaribal, mis ulatus
Kõpu poolsaarelt üle Kootsaare Tahkuna poolsaareni.
«Kõige tõenäolisemalt
võib oletada, et need kalad
pärinevad ilmselt traallaevalt,» ütles Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo
juhataja Marek Põld Hiiu
Lehele. «Seda, milliselt
laevalt ja mis põhjusel kalad merre lasti, ei oska veel
öelda.» Kalu rannalt koristama ei pea hakkama, neid
saavad toiduks kasutada
linnud ja loomad.

Erik Peinari fotod
Eiki Nestorit (vasakul) õnnitleb Riigikogu Kantselei asedirektor Aaro Mõttus. Paremal HelirValdor Seeder.
Jüri Ratast õnnitleb Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe.

Riigikogu juhatus jätkab samas koosseisus
Riigikogu esimehena jätkab Eiki Nestor ning aseesimeestena Helir-Valdor
Seeder ja Jüri Ratas.
Riigikogu pressiteenistuse teatel hääletas läinud
neljapäeval Eiki Nestori
poolt 53 parlamendiliiget.
Riigikogu esimehe teiseks
kandidaadiks esitatud

Krista Aru poolt anti 38
häält.
Esimehe valimisest võttis osa 95 Riigikogu liiget.
Neli hääletussedelit tunnistati kehtetuks.
Eiki Nestori kandidatuuri seadis üles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
fraktsiooni esimees Andres

Anvelt. Krista Aru kandidatuuri esitas Vabaerakonna fraktsiooni esimees
Andres Herkel.
Aseesimeeste valimistel
esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Priit Sibul Riigikogu
aseesimehe kandidaadiks
Helir-Valdor Seederi.

Eesti Keskerakonna
fraktsiooni esimees Kadri
Simson esitas aseesimehe kandidaadiks Jüri Ratase.
Aseesimeeste salajasest
hääletamisest võttis osa 96
Riigikogu liiget. HelirValdor Seeder sai 49 ning
Jüri Ratas 36 häält. Keh-

tetuid hääletussedeleid oli
11. Vastavalt saadud häälte arvule valiti Riigikogu
esimeseks aseesimeheks
Helir-Valdor Seeder ja teiseks aseesimeheks Jüri
Ratas.
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