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Põlgaste motokeskuses
peeti 8. juunil Eesti Ho-
bikrossiklubi (EHKK)
karikasarja 3. etapp, mis
pakkus kuuma suveilma
ja põnevat võiduajamist
paarisaja võistleja vahel.

Päeva avapauk oli vanadele
tsiklitele ja võistlejatele üle
60 eluaasta, kus liidriohjad
haaras legendaarne Aadu
Sikk CZ mootorrattal ning
vedas mõlemad sõidud ka üle
finiðijoone. Sikk võttis võidu
Retro masinaklassis, edesta-
des Artis Silajisi Lätist ja
Kristo Saart Põlvamaalt.

Samas stardis võistelnud
MX60 arvestuse kiireim oli
Toivo Ilves, kes edestas Pee-
ter Vaherit ja Jüri Meltsast.
EVO tsiklitel näitas parimat
minekut Priit Laur, jättes
teise ja kolmanda koha vas-
tavalt Marko Laipalule ja
Kaur Kikasele.

Järgmine sõit läks käima
Andreas Arrase vedamisel,
kuid teises sõidus tuli mehel
loovutada kaks kohta kon-
kurentidele Oliver Leppikule

Põlgaste motokeskus võõrustas paarisadat võistlejat

ja Sten Väisele.
Kokkuvõttes läks siiski eta-

pivõit tänu esimesest sõidust
teenitud headele punktidele
Arrasele, kes edestas vaid ühe
punktiga Oliver Leppikut ja

Sten Väiset.
Samas stardis võisteldi ka

naiste ja 85AMA arvestuses
ning siin oli parim naine
Teele Raja,  kes edestas Kris-
su Konoplitskit ja Juta Saa-

ni. Klassis 85AMA tegi pari-
ma sõidu Rommi Semenov,
edestades Andero Pikka ja
Karl Talinurme.

Kiired ja kogenud ehk ve-
teranide MX40 ja MX50 sõit

rullus lahti kolmandana ning
siin tõestas end pärast
mõningast võitlust Tarmo
Jaasi-Tamm, teiseks tuli tu-
gev konkurent Urmas Heliste
ja kolmandaks Taimar Taa-
ber. Arvestuses MX50 oli päe-
va parim Aivo Rabbi, edesta-
des Maxim Bublikovi Vene-
maalt ja Pettri Tuukkaneni
Soomest.

Päeva lõpp kujunes
tõeliselt vaatemänguliseks
MX D ehk algajate klassist
tagas Põlgaste etapi järel
edasipääsu kiiremasse klassi
Raigo Pruli, tuues mõlemast
sõidust võidud. Samuti tei-
seks tulnud Artur Rõmmel ja
kolmandana lõpetanud Raido
Rekand. MX C klassis jätkus
põnevust teise sõidu lõpuni,
kui Joonatan Sumero suutis
vormistada etapivõidu, edes-
tades Siim Ihatsit ja Kenor
Kotkast.

Päevale pandi punkt MX A,
Juunior ja MX B arvestuse
ühisstardiga, kus pakkusid
kaunist vaatemängu Aleksei
Vinogradov, Daniil Balandin,
Meico Vettik ning väga hea
stardi teinud Raido Nei. Esi-
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meses sõidus kujunes lõpp-
vaatus Balandini ja Vinogra-
dovi vaheliseks duelliks, kus
peale jäi Vinogradov 0,9 se-
kundiga ning kolmandana
lõpetas Meico Vettik.

Teises sõidus tegi aga Vettik
omapoolse etteaste, võttes
liidriohjad poolelt sõidult
enda kätte ja vormistades
niimoodi ka etapivõidu.

Seega MX A klassi arves-
tuses võidutses Meico Vettik,
Aleksei Vinogradovi ja Raido
Nei ees. Juuniorite kiireim oli
Balandin, kes andis võrdse
lahingu MX A meestele ning
teine koht läks Kaarel Til-
gale Henri Mölli ees. Samas
stardis sõitnud MX B klassi
võidu viis mõlema sõidu pa-
rima tulemusega Siim Palatu,
edestades Marttin Poljakovi
ja Tanel Turrot.

Arctic Sport ja EHKK kari-
kasari kohtub kõigi võistle-
jate ja motokrossihuvilistega
taas 14. juulil Aravete kros-
sirajal, seniks kaunist suve
ja meeldivat peatset jaani.

Oliver Sepp
Eesti Hobikrossiklubi

Poodiumipildil vasakult Aleksei Vinogradov, Meico Vettik, Raido Nei.

Aare Lepaste
aare@polvakoit.ee

Tartu Luterliku Peetri Kooli
(TLPK) Põlva õppekoht sai 4.
juunil haridus- ja teadusminist-
ri käskkirjaga nr 1.1 2/19/150
tegevusloa. 3. juunil kogunenud
esimeste Põlva vanemate ja
õpetajate koosoleku otsusel
sai õppekoha nimeks Jakobi
Kool. Tegemist on viitega Põlva
kandist pärit kiriku- ja kooli-
õpetaja ning rahvavalgustaja
Jakob Hurdale - Jakob Hurda
nimelise Rahvahariduse Seltsi
nõusolekul.

Esimesed klassiõpetajad on
kogenud ja tunnustatud õpe-
tajad Urve Järg (1. klass) ja
Tiina Vasser (2. klass). Juba
järgmisel õppeaastal liitub
õpetajaskonnaga ka Anar
Anijalg. «See on olnud minu
suur südamesoov, et Põlvas
tegutseks kristlik kool. Krist-
lasena tunnen, et sellist kooli
on meile Kagu-Eestisse väga
vaja. Olen saanud kinnituse
südames, et see kool peab
teoks saama, samuti õpetaja
Tiina. Urve oli hetkel, mil tal-
le palvega hakata õpetajaks
nii-öelda kosja läksime, pike-
mata nõus,» meenutas Anar
Anijalg uue kooli loomisel
astutud esimesi samme.

«Põhjus, miks ma liitun Ja-
kobi Kooli klassiõpetajana
hiljem, on selles, et tahan
minna enda Põlva Kooli klas-
siga lõpuni, et õpilased ei
peaks üle elama klassiõpetaja
vahetust,» lisas Anar.

Esimese klassi klassiõpe-
tajana Jakobi Koolis alustav
Urve Järg ei varjagi elevust
ning on veendunud, et suve-
kuud mööduvad esimest koo-
lipäeva oodates ja selleks et-

tevalmistusi tehes märkama-
tult. «Esimene klass on alati
eriline, puhtalt lehelt alusta-
vad nii õpilased kui õpetaja.
On julgustav teadmine, et
lastevanemad tahavad oma
lapsi kristlikusse kooli pan-
na. Nad tahavad, et nende
lapsed kasvaksid selliste
väärtushinnangutega, mida
kristlik kool pakub. Annan
kogu oma energia ja soojuse,
et lapsed saaksid meie koolis
armastuses ja hoolivuses kas-
vada. Meie ühiskonnas on
väga vaja südamesoojust,
hoolivust, andestamist ja
armastust nii looduse kui ini-
mese vastu. Need on väärtu-
sed, mis meil siin koolis on,

mille keskel meie õpilased
kooliteed alustavad,» rääkis
Urve Järg.

Jakobi Kooli teise klassi
klassiõpetaja Tiina Vasser
tunnistab, et erinevalt Urvest
oli tema natuke keerulisema
valiku ees, mis ometi ei kõi-
gutanud kindlat otsust alus-
tada uut õppeaastat kristliku
kooli õpetajana.

«Kõige raskem oli moment,
mil pidin südame kõvaks te-
gema ja jätma kevadel hüvas-
ti oma Põlva Kooli esimese
klassi ja toredate kolleegide-
ga. Kui nüüd avanes võima-
lus alustada õpetajana krist-
likus koolis, mida olime oma-
keskis oodanud mitmeid aas-

taid, siis oli millestki loobu-
mine, millegi ohverdamine
sellevõrra kergem. Olukorra
muudab kergemaks teadmi-
ne, et vähemalt kolm minu
Põlva Kooli esimese klassi
õpilast alustavad oma teist
kooliaastat minuga Jakobi
Koolis. Igal juhul olen veen-
dunud, et langetasin õige ot-
suse ja me teeme üheskoos
koolile hea alguse,» põhjendas
Tiina Vasser oma valikuid.

Õpilased ei jää
millestki ilma
Anar Anijalg panustab Ja-
kobi Kooli esimesel õppeaas-
tal usuõpetajana, samuti ok-
toobris alustava eelklassi

õpetajana. «Meil on plaani-
tud, et nädalad algavad kiri-
kus kirikuõpetaja õnnistuse-
ga ja lõpevad reedel kokku-
võtvalt usuõpetuse tunniga,»
märkis Anar Anijalg.

«Jakobi Kooli õpilased ei
jää millestki ilma, küll aga
saavad nad rohkem. Õppe-
töös kasutame Johannes Käi-
si põhimõtteid ja pedagoogi-
kat, me jõuame iga õpilaseni
individuaalselt, meil on väga
head tugispetsialistid. Kuna
kohe meie kõrval asub Põlva
Muusikakool, siis laulmist
hakkab Jakobi Koolis õpeta-
ma muusikakooli direktor
Ester Liblik. Kohe kooli lähe-
dal on kirik, raamatukogu,

linna keskväljak, rand, staa-
dion, Intsikurmu. Saame kor-
raldada õuesõppetunde, meie
koolilõunad on valmistatud
mahedalt jne,» loetlesid Anar,
Urve ja Tiina Jakobi Kooli
eeliseid.

Õppetöö Jakobi Koolis läh-
tub Peetri Kooli õppekavast,
nende ühiseks pidajaks on
MTÜ Tartu Luterlik Peetri
Kool. Koostöös Võru Insti-
tuudiga pööratakse Jakobi
koolis erilist tähelepanu vana
Võromaa kultuuripärandile
ja võro keele õpetamisele.
Jakobi Kooli vapil  on kuju-
tatud kohalikule haridus- ja
kultuuripärandile viitavat
aabitsakukke. Õpilased kan-
navad vappi TLPK kooli-
vormil.

Jakobi Kool on sündinud
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Anar Anijalg, Tiina Vasser ja Urve Järg on ootusärevad ja pakatavad valmisolekust vastata esimesena kõigile koolielu puudutavatele
küsimustele.

Õppeaastast 2019/2020
alustavad Jakobi Koolis 1.
ja 2. klass, neile lisanduvad
koduõppe õpilased.

Vastuvõtt Põlva Jakobi
Kooli (Tartu Luterliku Peetri
Kooli Põlva õppekoht, Kesk
11) on avatud. Kool ootab
avaldusi peredelt, kellele on
oluline väärtuspõhine ja ko-
gukonnakeskne kool.

Vastuvõtuks on vaja täita
vastuvõtuavalduse blankett,
mille leiab internetiaadressilt
http://www.luterlik.edu.ee/
polva-kool/ ning saata see
digiallkirjastatult aadressil
polva@luterlik.edu.ee

Avalduse esitanud perega
lepitakse kokku tutvumis-
vestlus. Õpilasi võetakse
kooli vastu ka suvel.

Haridusmaastik


