LISA 1
Kalmetu Põhikooli ÕE arvamus Kalmetu ja Leie Põhikooli ning Leie lasteaia
„Sipelgapesa" ümberkorraldamise osas

Lähtudes Kalmetu Põhikooli ÕE koosoleku 21.03.2019 protokolli punkt 1 „Kalmetu
ja Leie Põhikooli ning Leie lasteaia „Sipelgapesa" ümberkorraldamine” arutelu
tulemusena on Kalmetu Põhikooli ÕE liikmed vormistanud järgmise arvamuse ning
ettepanekud, mida palume Viljandi vallal tungivalt arvestada.
Esiteks peame oluliseks tänases poliitilises olukorras kaasava poliitika põhimõtetest
kinnipidamist. Mitte ainult rahva ärakuulamist, vaid ka ettepanekutele reageerimist.
Meie koolis õpib piisavalt suur arv õpilasi, mis peaks tagama meile õiguse
rahumeelselt ja põhjendamatult tekitatud ebamugavusteta õppida ja töötada.
Ühinemise tagajärjel Kalmetu ja Leie Põhikoolide nimed kaoks ja Kalmetu Põhikool
koos Leie õppekohaga koonduks meile mitteteadaoleva ühisnime alla. Meie koolil on
pikk ja väärikas ajalugu, mis on kindlasti seotud ka nimega. Meie emad ja isad on siin
koolis õppinud ja me soovime jätkata oma kooli traditsioonide ja nimega.
Leie kooli jääks algkool, kuulduste järgi 2 liitklassi, ehk kokku u 8 õpilast. Pika
arutluse tulemusel avaldame soovi, et Leie kooli õpilased tuleksid õppima meie kooli
ning sealne kool sulgetaks. 8 õpilasega suure koolmaja ülalpidamist saab lubada vaid
väga rikas vald või väga jõukad eraisikud. Jutt käib meie emade-isade rahast ning
soovime sellega mõistlikku majandamist. Ühtlasi kõnelevad meie sõbrad, kes on Leie
Põhikooli II ja III astme õpilased, et ka nemad võtaksid oma väiksemad õed ja
vennad teise kooli kaasa. Kas selline raha raiskamine jätkub ka 4-5 õpilasega
koolimajas?
Me ei soovi, et meie kooli õpetajad ja huvijuht oleks pidevalt ära teises majas,
hilineks tundi teise õppekoha kauguse tõttu või puuduks hoopis teises majas
toimuvate sündmuste tõttu. Siin on tagatud igale noorele haridusteenused koos
tugipersonaliga, laialdane valik huviringe ja õpilasi toetav keskkond. 8-le õpilasele
samal tasemel huviringide ja tugiteenuste osutamine saab olema äärmiselt kulukas ja
teenuseosutajatele logistiliselt keeruline. Liitmine tooks kaasa ka tohutult bürokraatiat
- töötajate koondamine, uute tööle vormistamine, kooli nime ja sümboolikaga seotud
toimingud, dokumentatsioonis muudatuste tegemine jne.
Leiame, et meie koolile ebamugavuste tekitamine seoses 13 km eemalasuvas koolis
õpilaste vähesuse tõttu, on põhjendamatu, ebaõiglane ja vältimatu otsuse
edasilükkamine. Vältimaks üleliigseid probleeme ja kulutusi, leidsime, et Leie

Põhikool tuleks sulgeda ja Leie asula ning Kalmetu Põhikooli vahel võiks sõita
koolibuss, mis ühtlasi lahendaks ka Valma poolt Kalmetu Põhikooli sõitvate õpilaste
transpordimured (bussid käivad harva ja õhtustelt kooliüritustelt, tunnivälistest
huviringidest kojusaamiseks vajavad õpilased lapsevanemate tihedat koostööd
isiklike transpordivahendite kasutuse osas). Nii saaksime jätkata rahumeelselt ja
pingevabalt oma igapäevaseid õpinguid ja tööd.
Oleme Leie kooli õpilastega ürituste raame sõbrunenud ja ootame neid rõõmuga meie
seltsi. Toredaid noori mahub heasse koolimajja palju. Vald peaks tegelema hääbuva
kooli probleemiga nii, et ei koormaks hästifunktsioneerivat naaberkooli
põhjendamatute ümberkorraldustega.
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