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Lugemiselamused
ja -eelistused
Raamatukogu eestvõtmisel jõuavad lugemisaastal lehelugejani meie valla inimeste lugemiselamused ja -eelistused. Oma soovitusi olid seekord lahkelt nõus jagama
Mailis Sütt ja Ants Koolman.

Eredad lugemiselamused
lapsepõlvest.
Mailis Sütt: Vendade Grimmide muinasjutud; Astrid Lindgreni Meisterdetektiiv Blomkvisti raamatud; Mark Twain
“Tom Sawyeri ja Huckleberry
Finni seiklused” – Huck Finni
osa oli vaieldamatu lemmik.
Ants Koolman: Kui sul on
meel must ja morn, ava “Švejk”
ükskõik millise koha pealt ja su
tuju muutub minutitega paremaks. Aegumatu tujuparandaja!
Raamat, mis vist kellelegi
teisele ei meeldiks.
Mailis Sütt: Oxford Advanced Learner’s Dictionary – inglisekeelne seletav sõnaraamat.
Loen seda sageli juturaamatuna.
Ants Koolman: Koraan.
Meie kultuuritekstis väga võõras, aga väga huvitav (eriti kui
võrrelda Piibliga). Enne Muhamedi juttu väga siiras ja konkreetne. Pärast muutub vaenulikuks. Kõik, kes võtavad sõna
usu teemal, peavad läbi lugema nii Piibli, Koraani, kui ka
Talmudi! Jõudu tööle, usk peitub iga inimese peas.
Viimasel ajal loetust soovitaksin.
Mailis Sütt: Doris Kearns
Goodwin “Team of Rivals. The
Political Genius of Abraham
Lincoln” – See Pulitzeri auhinna võitnud 900-leheküljeline faktidel põhinev raamat räägib
mitte ainult president Abraham
Lincolni elust, tema poliitilisest
karjäärist ja Ameerika Ühendriikide kodusõjast ning orjanduse kaotamisest, vaid ka kõigi
ülejäänud kolme, 1860 aastal
presidenditoolile kandideerinud, võimuka rivaali elukäikudest. Väga põhjalik ülevaade
ühe ajastu ajaloost, keskendudes Lincolni isiksusele, kes oli
erakordselt hea südamega inimene. Väga lühidalt öeldes, tsiteerides pealkirja, seisnes Lincolni poliitilise geeniuse eripära
tema hämmastavas empaatiavõimes, mis aitas tal ette näha

poliitiliste vastaste käike ning
tarkuses, määrata rivaalid riigi
kõrgeimatele ametikohtadele.
See on siiani parim raamat, mida ma lugenud olen. Kahju, et
seda ei ole võimalik eesti keeles
lugeda. President Barack Obama on lubanud, et see raamat
on tema kirjutuslaual kõrvuti
Piibliga.
August Gailit “Kas mäletad,
mu arm”. Ei ole loetud hiljuti,
kuid seda raamatut soovitan
ma alati. Südamlike lugude kogumik inimhinge olemusest.
Ants Koolman: Soovitaksin
läbi lugeda kõik Viktor Suvorovi
(Vladimir Rezun) avaldatud
teosed ja võrrelda neid ka hiljaaegu avaldatud Lääne-Euroopa autorite teostega. Tasapisi
hakkab ka neile heaoluga harjunud kodanikele selgeks saama, et kõige suurem sigadus
XX sajandil oli kommunismiüritus. Meie, eestlased, olime
mutrikesed suures masinavärgis. Ei tasu häbeneda meie
meeste kangelaslikku panust
Waffen-SS vägede võitluses
bolševike vastu. Iga langenud
sõdur Sinimägedes on väärt, et
teda mälestataks ja hoitaks
aus! Euroopa lõpeb Narva jõel.
Kirjandust on nii palju, et kes
tahab, leiab sel teemal ka ise
lugemist.
*
*
*
Raamatukogul on rõõm teatada, et saate kasutada meie
uut kodulehekülge aadressil
h t t p : / / w w w. h o t . e e /
alatskivirmtk
Sealt leiate meile saabunud
raamatute tutvustusi, infot
ürituste kohta, palju kasulikke
viiteid ja pidevalt uueneva kodulookartoteegi, kus kajastuvad Alatskiviga seotud materjalid. Kodulehekülg ei saa kunagi valmis – täieneb ja muutub pidevalt. Ootame külastajaid nii päris- kui virtuaalraamatukokku!
ANNE TOOME,
Alatskivi
Raamatukogu juhataja

Rõõm liikumisest, muusikast
ja koos olemisest
1. veebruaril 2000. aastal toimus Alatskivi memmede tantsurühma esimene proov. Sellest
on nüüd möödas juba 10 aastat.
Nende 10 aasta jooksul oleme
kasvanud toredaks, lõbusaks
ühiseks pereks. Jagame oma
muresid ja rõõme, arutame ilmaasju, tunneme heameelt
üksteisega suhtlemisest ja
koos tegutsemisest.
“Õhakanupu” nime saime 5
aastat tagas oma 5. sünnipäeval. Kodavere kihelkonna murdes tähendab see ohakanuppu. Ohakas on alati kena – siis,
kui ta on veel nupus, õitseb või
hoopis siis, kui nupp on muutunud hõbedaseks.
“Õhakanupus” on praegu 14
“nuppu”, neist 7 on koos tantsinud kõik need 10 aastat. Nende
aastate jooksul on koos käidud
nii proovides kui ka esinemistel
kokku 415 korda, esinetud 68
korral. Traditsioonilised esine-

Tartumaa Noortekogu kutsub kõiki Tartumaa noori seminarile “Sa ei ole hüpiknukk, liiguta ise nuppe”.
Tartumaa Noortekogu on
Tartu maavalitsuse juures tegutsev noorteühendus, mille
eesmärgiks on võimaldada
noortel osaleda otsustamisprotsessis, selgitada välja noorte seisukohad ja seista nende
eest. Tartumaa Noortekogu on
lüli noorte, Tartu maavalitsuse
ja omavalitsuse vahel.
Et oma eesmärki saavutada,
korraldame aeg-ajalt Tartumaa noortele päevakajalisi
sündmusi. Sellel talvel, 27.28.02 toimub noorelt noorele seminar “Sa ei ole hüpiknukk,
liiguta ise nuppe”, kuhu ootame
200 Tartumaa noort vanuses
14-26, kes saavad kaks päeva
sisustada mitmekülgse tegevusega: teha läbi volikogu simulatsioon, mille käigus arutle-

mised igal aastal on Talvine
Memme-Taadi lustitantsimine
Kongutas, Tantsufestival Momentum, Tartu linna ja maakonna Memme-Taadi tantsupidu Elvas, Jaanipidu Alatskivil
Hirveaias, Kodavere kihelkonna kiigepidu Liivi muuseumis,
Kokora kodukandipäev, Alatskivi eakate peod. Lisaks külaliste
vastuvõtud ja ka naaberval-

dades ning -maakondades külaskäigud koos esinemistega.
Algusaastatel käis tantsurühm
koos naisseltsiga ka Norras ja
Soomes esinemas.
Virisejaid meie seas ei ole. Vahel kipub küll tervis vingerpussi
viskama ja ei lase korralikult
proovides või esinemistel käia,
kuid peagi on hädad möödas
ja ununenud ning tantsud saa-

Memmede
rahvatantsurühma
Õhakanupp
10. sünnipäeva
kontsert
12. veebruaril
kell 17.30
Alatskivi lossis

takse ka mitmetel noori puudutavatel teemadel ja püütakse
jõuda võimalike lahendusteni,
läbida vabal valikul koolitus
(teemadeks on avalik esinemine, meeskonnatöö, hea juhtimine), võtta osa õhtusest programmist, kus on tegevust igale maitsele, alustades karaokest ja esinejatest ning lõpetades lauamängude toaga. Lisaks heale kogemusele ja meeldivale ajaviitele võimaldame
osalejatel leida uusi sõpru, tutvuda oma valdkonna spetsialistidega, anda panus Tartumaa
noorte parema elukvaliteedi tagamiseks.
Kuna me rakendame mitteformaalset õpet, ei pea noored
kedagi “targemat” kuulama,
vaid saavad ise sõna paljudel
olulistel teemadel, nagu näiteks
keskkonnasäästlikkus, meelemürgid, info levik, vaimne ja
füüsiline vägivald ning noorte

ettevõtlikkus. Seminari lõpuks
pannakse kokku ka dokument
ettepanekutest, mis on noorte
jaoks olulised. Et kindlustada
noorte hääle jõudmist ka otsustajateni, toimub meil märtsis
eraldi üritus, kuhu kutsume lisaks silmapaistvatele noorteseminarist osavõtjatele ka vallavanemad, linnapead, noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad, huvijuhid, maavalitsuse ametnikud, et ühise arutelu käigus
jõuda võimalike lahendusteni.
Võta sõber kaasa ja tee oma
hääl kuuldavaks! Registreeri
end juba täna! (registreerimisankeet internetiaadressil: http:/
/hypiknukk.blogspot.com/).
Projekt on rahastatud Euroopa
Noorte poolt. See vahva sündmus on kõigile tasuta!
Küsimuste korral võtke
ühendust meie projektijuhi Toomas Laiguga (telefon: 55 44 364
ja e-mail: toomaslaigu@

gmail.com) või külastage meie
blogi:
http://hypiknukk.
blogspot.com/
KÜLLI PARK,
Noorteseminari
korraldusmeeskonna liige

Alatskivi valla Vabadusristi kavalerid

p – põhjuseta puudumine
vh – vabandatud hilinemine
ph – põhjuseta hilinemine
õs – õppesõit
Põhikoolis on endiselt kohustuslik õpilaspäeviku täitmine ja
sellest lähtumine.
Igale klassile on avatud foorum, kus saavad omavahel suhelda klassijuhataja ja lapsevanemad. Kasutage võimalust
oma muredest ja rõõmudest
teada anda.
Lugupeetud lapsevanemad,
e-kool on kiire ja kindel vahend
oma lapse käekäiguga kursis
olemiseks, kasutage seda aktiivselt.
Meeldivat koostööd soovides
Juhan Liivi nim.
Alatskivi Keskkooli
õppealajuhataja
HEIDI KIURU

Memmede rühm Õhakanupp esinemas Liivi muuseumis
FOTO: REET KRUUP
Kodavere kihelkonna kiigepeol.

vad kaaslaste abil kiiresti selgeks. Kõik tantsijad räägivad,
et ootavad väga teisipäeva õhtut (siis toimub tantsuproov).
Kuigi proovi lõpuks on kõik väsinud ja higised, on tuju hea.
Ununenud on kasvõi hetkekski
argipäevamured, on vaid rõõm
liikumisest, muusikast ja koos
olemisest.
Õhakanuppude nimel
rühma juhendaja
VAIKE PÄRN

Sa ei ole hüpiknukk, liiguta ise nuppe

Alatskivi Keskkoolis on
käivitunud e-kool
Alates veebruarist on e-kool
avatud 1.-11. klassi õpilastele ja
nende vanematele.
Kuidas e-koolis kasutatavatest tähistest aru saada?
X – tegemata/hindamata
töö.
Märge “x” kantakse e-kooli
juhul, kui õpilane puudub töö
ajal, mille ta kindlasti peab sooritama või ei saa seda tööd sooritada mõnel muul põhjusel.
Märge “x” kantakse e-kooli
päevikusse hoolimata puudumise põhjusest. Märge “x” ei
ole hinne “1”. See on märk, mis
tähistab tegemata tööd, mis tuleb järele vastata selleks ette
nähtud korras.
* - järelevastamisel saadud
hindele lisatakse e-kooli päevikus “*” (nt 4*)
Tumedamalt märgitud ja alla joonitud hinded on kontrolltööde hinded, nt 5
Puudumiste tähised:
h – haige
v – vabandatud puudumine
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VALLALEHT

Veebel August Orav sündis
7. septembril 1895. aastal Valgamaal Helme kihelkonnas talupidaja perekonnas. Ta lõpetas Helme kihelkonnakooli ja
töötas hiljem Viljandi linavabrikus kontoriametnikuna. Ta
kutsuti tsaariarmeesse ja võttis
osa Esimesest maailmasõjast
ratsaväelasena. August Orav
demobiliseeriti Saksa okupatsioonivõimude poolt 1918. aasta
veebruaris.
Vabadussõtta läks ta vabatahtlikult 9. detsembril 1918 ja
teenis Ratsapolgu 2. eskadronis
vanem-allohvitserina ja osales

lahingutes Punaarmee vastu
Lõuna-Eestis ja Lätimaal.
1920. aasta aprillis jäi ta vahtmeistrina üleajateenijaks Ratsapolku kuni septembrini 1921.
26. augustil 1921 annetati
August Oravale vapruse eest
lahingus ööl vastu 26. märtsi
1919 Mikita küla vabastamisel
Vabadusristi II liigi III järgu
medal nr 2636. Samal aastal sai
ta Alatskivi valda 28 ha maad
ja asutas Kapermäe A5 talu.
1926. aastal abiellus August
Orav Rosine Kopliga ja nende
perre sündisid pojad Aksel, Vello ja Lembit.
August Orav oli Kaitseliidu
Tartumaa Maleva Alatskivi
kompanii rühmapealik ja Alatskivi Vabatahtliku Tuletõrjeühingu kompaniipealik, vallavolikogu ja Ühispanga juhatuse
liige.
Nõukogude perioodil töötas
kuni pensionini majandites põllutöölisena. August Orav suri 4.
jaanuaril 1961 ja on maetud
Alatskivi kalmistule.
Ohvitseri asetäitja August
Soovere (Bringfeld) sündis
13. detsembril 1890. aastal
Alatskivi vallas Haapsipea külas. Õppis Haapsipea vallakoo-

lis ja Kokora ministeeriumikoolis. Ta võeti tsaariarmeesse,
kus läbis 480. Danilovi jalaväe
rügemendi õppekomando.
Osales Esimeses maailmasõjas alates 1. detsembrist 1915
kuni 10. jaanuarini 1918. Sai
lahingus Riia linna all 25. juulil
1916 haavata. Siirdus 10. jaanuaril 1918 Tartus asuvasse
Eesti Tagavarapolku, kus teenis kuni 24. veebruarini 1918 kui
väeosa demobiliseeriti.
24. novembril 1918 astus
August Bringfeld Kaitseliitu ja
osales Peipsi rannakaitses. Pärast punaste võimuletulekut

siirdus koos teiste Kodavere
kaitseliitlastega Puurmani mõisa, kus 27. detsembril 1918
määrati ta Tartu partisanide
pataljoni veltveebliks. Tegi kaasa Kuperjanovi partisanide polgu koosseisus rühmaülemana
kogu selle kuulsurikka lahingutee. Vabastati Kaitseväe teenistusest 11. aprillil 1920. Samal aastal omandas ta Alatskivi mõisalt 24 ha maad Alasoo
külla ja lõi Peedutooma talu.
1921. aastal abiellus August
Soovere Salme Suuga ja nende
perre sündisid lapsed Adele,
Oskar ja Karl.
Aastatel 1925-1932 oli August
Soovere Kaitseliidu Tartumaa
maleva Kodavere-Alatskivi
malevkonna pealik. Peale Eesti
Vabariigi okupeerimist arreteeriti ta 4. aprillil 1941. August Soovere suri 24. juunil 1942 Venemaal Sverdlovski oblasti Tavda
linna vangilaagris. Mõisteti aga
23. detsembril 1942 Erinõupidamise otsusega vastavalt
VNFSV KrK 58-1; 58-15; 58-13
järgi 10 aastaks vangi.
August Soovere on Vabadusristi II liigi III järgu kavaler.
UUDO JÕGI

