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Riho Elmari poeg Lepp sündis 23. jaanuaril 1947. a. Sääritsa
külas Pala vallas Jõgevamaal töölise perekonnas. Peagi kolis pere
elama Tartusse ning seal alustas Riho 1954. a. kooliteed tollases
Tartu 10-ndas 8-klassilises koolis. Põhikooli lõpetades asus Riho
Lepp õppima Tartu 1. keskkooli matemaatika eriklassis. Matemaatikat õpetas seal Tartu Ülikooli õppejõud Olaf Prinits, kes
juurutas diferentsiaal- ja integraalarvutuse õpetamist keskkoolis.
Füüsikat õpetas Anatoli Mitt. Keskkooli lõpetas R. Lepp 1965.
aastal ja samal sügisel jätkas ta koos paljude oma klassikaaslastega
õpinguid Tartu Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonnas matemaatika erialal.
Ülikoolis õppides tegeles R. Lepp aktiivselt spordiga. Ta oli
mitmekordne Eesti noortemeister ujumises. Vanematel kursustel loobus ta spordist ja pühendus rohkem õppimisele. Tema
kursusetööde ja diplomitöö juhendajaks oli professor Gunnar
Kangro. Viimasel kursusel õppides hakkas matemaatikaeriala
lõpetajatele esinemas käima ja tööpakkumisi tegema mitmete
asutuste esindajaid. Põhiliselt olid värbajad arvutukeskustest, ent
mitte ainult. Ühel niisugusel tutvustamisüritusel esines Ernst
Raik ENSV Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudist. Raik
tutvustas oma uurimisrühma teadustemaatikat ja kutsus lõpetajaid
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uurimistööle Küberneetika Instituuti. Rihole nagu ka meile kõigile
imponeeris pakutav temaatika – stohhastiline modelleerimine. Erines see ju Tartu Ülikoolis viljeldatavast matemaatikast ja tundus
olevat moodsam.
Niisiis, ülikooli lõpetamise järel 1970. a. asus Riho Lepp tööle
Küberneetika Instituuti insenerina. Aastail 1972–1975 oli ta samas
aspirant. Juhendajaks oli Ernst Raik, kes kahjuks suri 1975. a. novembris raske haiguse tagajärjel. Nüüd tekkisid Rihol probleemid
väitekirja lõpetamisega. Jätkates teadurina koduinstituudis, süüvis
ta uudsesse temaatikasse, sai rida huvitavaid tulemusi stohhastilise
planeerimise alal ja kaitses 1981. a. Kiievi Gluškovi nimelises
küberneetikainstituudis füüsika-matemaatikakandidaadiväitekirja.
Väitekirja kaitsmise järel jätkas R. Lepp tööd teadurina ning
vanemteadurina (alates 1983). Tema uurimistöö teemaks sai ekstreemumülesannete lähendamine diskreetse aproksimatsiooni meetodiga ning stohhastiliste planeerimisülesannete lahendusmeetodid.
Ta võttis osa paljudest rahvusvahelistest konverentsidest ning
avaldas artikleid prestiižetes ajakirjades. Aastail 1993–1994 tegi
R. Lepp 10 kuud uurimistööd Zürichi Tehnikaülikoolis (ETH
Zürich).
1997. a. otsustas Riho Lepp kandideerida TTÜ professori
kohale. Sellele kohale ta ka valiti ning nii oli ta aastail 1997–2002
TTÜ teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogiainstituudi majandusmatemaatika õppetooli juhataja ja selle õppetooli professor.
Samaegselt jätkas ta tööd Küberneetika Instituudis osalise koormusega. R. Lepp oleks kandideerinud ka teiseks perioodiks professori
kohale, kuid tervise halvenemise tõttu pidi ta õppejõutööst loobuma. Ta jätkas uurimistööd vanemteadurina koduses Küberneetika
Instituudis.
Riho Lepp on laia silmaringiga inimene. Juba lapsest saadik
on tema kireks olnud raamatud. Aegade jooksul on tal kogunenud väärtuslik raamatukogu. Ülikoolis õppides oli ta üks kursuse ürituste ja ettevõtmiste hing. Tallinna elama asudes hakkas
R. Lepp osalema diskussiooniklubis Tõru. Sinna kutsuti esinema
tolle perioodi kultuuritegelasi. Samuti liikus sealses ringkonnas
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kirjandust, mis ametlikult oli keelatud. Riho abil said sellest osa
ka tema lähemad sõbrad. Mitmed Tõru liikmed osalesid hiljem
muinsuskaitseliikumises (näiteks, Tõru hing Trivimi Velliste).
Riho Lepa abikaasa Marge on samuti matemaatik. Tal on poeg
Indrek ja tütar Hille.
Sõprade ja kursusekaaslaste nimel soovime Rihole juubeli puhul
head tervist ja jätkuvat vaimujõudu!
Peeter Puusemp
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