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Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja  

Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ ümberkorraldamine  

 

 
Kohalik omavalitsus korraldab vajadusel ümber haridusvõrku oma haldusterritooriumil, eesmärgiga 

tagada haridusasutustes õppekvaliteet ja ressursside optimaalne kasutus. Ümberkorralduse tulemusel 

säilib ühtlane ja toimiv haridusvõrk, millega tagatakse parem ressursside kasutus (sh personal, 

õppevahendite olemasolu) ning haldusvõimekus. Haridusasutuste võrgu ümberkorraldamisel 

lähtutakse eelkõige laste huvidest ja õpikeskkonna kvaliteedi paranemisest ja seejärel majanduslikust 

otstarbekusest. 

 

Otsuse kohaselt korraldatakse ümber Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad Kalmetu 

Põhikool, Leie Põhikool ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ liites põhikooliosa ja koolieelse 

lasteasutuse Kalmetu Põhikooliga. 

  

Otsus liita Leie Põhikool Kalmetu Põhikooliga tuleneb ajaloolistest traditsioonidest (ajalooliselt 

on Leie piirkonna lapsed liikunud hariduse saamiseks Kalmetu, mitte Kolga-Jaani poole) ja 

lastevanemate küsitluse tulemustest (2018. aasta lastevanemate hulgas läbiviidud küsitlus), lisaks 

on Kalmetu Põhikool Leie Põhikoolile lähim kool.  
 

Peale ümberkorralduse toimumist saavad lasteaialapsed ja 1.-4. klassi õpilased edasi käia Leies 

asuvas Kalmetu lasteaed-põhikooli õpikeskuses. 5.-9. klassi õpilastele tagatakse transport 

Kalmetu lasteaed-põhikooli Kalmetu õpikeskusesse (vahemaa 14,2 km) ja Kolga-Jaani Põhikooli 

(vahemaa 15,7 km). Leies asuvas õpikeskuses toimub õpe I kooliastmes (1.-3. klass) ja II 

kooliastme 4. klassis ehk õpe toimub kahes liitklassis (õpetaja ametikohtade vajadus 2,5). 1.-4. 

klassi õpetamise eelised võrreldes liitklassiga, kus on 1.-3. klass: 

1) kolmeses liitklassis on metoodiliselt väga keeruline tunde anda (eriti, kui kaasatud on      

1. klass ja erivajadustega lapsed). Esimesed kooliaastad on aga õpioskuste ja -harjumuste 

kujunemisel määrava tähtsusega; 

2) kolmeses liitklassis ühe õpetajaga tekib olukord, kus väiksemad, kellel on vähem tunde, 

jäävad vahepeal omapäi (1. klass 20 tundi nädalas; 2. klass 23 tundi nädalas; 3. klass 25 

tundi nädalas; 4. klass 25 tundi nädalas); 

3) fakt, et 4. klass on II kooliaste, probleeme ei tekita, sest 4. klassis ei lisandu uusi aineid ja 

nädala tundide arv on 3. klassiga sama; 

4) valdavalt on Eesti koolides nn algklassid 1.-4. klass, mis tähendab, et uus klassijuhataja ja 

aineõpetajate süsteemile üleminek tuleb alates 5. klassist. See teeb õpilaste jaoks 

kergemaks ka ülemineku ühest koolist teise. 

 

Hetkeolukord, hariduse kvaliteet, bussitransport 

Kalmetu Põhikool, Leie Põhikool ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ on Viljandi Vallavalitsuse 

ametiasutuse hallatavad haridusasutused. 2018/19. õppeaastal õpib seisuga 01.03.2019 Kalmetu 

Põhikoolis 110 õpilast, Leie Põhikoolis 30 õpilast ja Leie Lasteaias „Sipelgapesa“ käib 8 last.  
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Leie piirkonna kohta koostatud õpilaste arvu prognoosist sünnistatistika alusel selgub, et Leie 

Põhikooli õpilaste arv ajavahemikul 2019 – 2025 jääb vahemikku 27 – 36 õpilast ning kooliteed 

alustavate laste arv on vahemikus 2 – 7 (lisa 1).  

 

Leie Lasteaias „Sipelgapesa“ käib 01.03.2019 seisuga 8 last, lasteaia direktorile tulnud 

lastaiakoha taotluste alusel on alates 06.05.2019 lasteaialaste arv 12. 

 

26.02.2018 toimus Leie Põhikooli hoolekogu koosolek, millest võtsid osa Viljandi Vallavalitsuse 

ja Viljandi Vallavolikogu esindajad. Koosolekul arutati Leie Põhikooli hetkeolukorda ja 

tulevikuväljavaateid ning leiti, et mõistlik on edasi töötada lasteaia ja põhikooli (I ning II astme 

ulatuses) ühendamisega ning töötada välja Leie Põhikooli arengukava. 

 

06.03.2018 toimus Leie Põhikooli üldkogu (lapsevanemad, hoolekogu, töötajad, kogukond) 

koosolek, kus oli arutlusel Leie Põhikooli hoolekogu ja Viljandi Vallavalitsuse poolt 

väljapakutud variant kooli tegevuse jätkamiseks Leie Lasteaed-Põhikoolina (kool I – II 

kooliastmes). Lastevanemate soov oli kooli jätkamine Leie Lasteaed-Põhikoolina (kool I – III 

kooliastmes) ning lastevanemate ettepaneku alusel töötati välja Leie Põhikooli arengukava 

aastateks 2018 – 2021. 

 

Leie Põhikooli arengukava aastateks 2018 – 2021 (eelnõu) oli Viljandi Vallavolikogus arutusel 

31.10.2018 ning Viljandi Vallavolikogu otsustas saata selle teisele lugemisele kuni Viljandi valla 

hariduse arengukava vastuvõtmiseni. 

 

Ajavahemikul 04.06.2018 – 25.06.2018 viidi Leie Põhikoolis läbi teenistuslik järelevalve 

(Viljandi Vallavalitsuse 23.05.2018 korraldus nr 2-3/472 „Teenistusliku järelevalve läbiviimine 

Leie Põhikoolis“). Teenistusliku järelevalve õiendi kokkuvõttest selgub:  

Koolis õpib 31 õpilast (seisuga 01.06.2018), neid õpetab 11 õpetajat, kellest 9 ei vasta 

kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, koolil ei ole viimasel kolmel aastal olnud kehtivat 

arengukava, pidev sulgemishirm on tekitanud ebastabiilse olukorra, mille tõttu on õpilaste arv 

võrreldes kümne aasta taguse 79 õpilasega langenud enam kui poole võrra. Samuti on personali 

voolavus väga suur (koolis kõige kauem töötanud õpetaja tuli tööle 2011. aastal). 

 

2018/19. õppeaastal õpib Leie Põhikoolis 30 õpilast, neist 5 õpilast väljastpoolt Viljandi valda. 

Õpilasi õpetavad 11 õpetajat (6,16 ametikohta Eesti Hariduse Infosüsteemi põhjal), 

kvalifikatsiooninõuetele mitte vastavad õpetajaid on 5, osalise koormusega töötab 10 õpetajat, 

vaid ühel õpetajal on täiskoormus. Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv sellel õppeaastal 

on 4,87. Leie Lasteaias „Sipelgapesa“ töötavad kvalifikatsioonile vastavad õpetajad. Personali 

koosseis enne ümberkorraldust ja pärast ümberkorraldust on toodud lisades 4 ja 5. Leie Lasteaia 

„Sipelgapesa“ personal (pedagoogiline) jätkab tööd Leies asuvas õpikeskuses, kooli poolel 

jätkavad tööd klassiõpetajad. Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ direktorid lähevad 

koondamisele. 

  

Aastatel 2015 - 2018 Leie Põhikooli lõpetanud noored on 100% jätkanud õppimist järgmisel 

kooliastmel. Keskhariduse omandanute osakaal 4 aasta pärast põhikooli lõpetamist oli aastatel 

2015 ja 2017 100%, 2016 83,3% ja 2018 87,5%. 2015 - 2018. aasta jooksul pole III kooliastmes 

õppetöö katkestajaid olnud. Õpilaste osalemine huvikoolides on viimase kolme aasta lõikes 

keskmiselt 10%. Kooli huviringides osalevate õpilaste osakaal on 80-90%. Klassikomplekti 

täituvus Leie Põhikoolis 2018. aastal I ja II kooliastmes 9,5 (Eesti keskmine 16,2); III 

kooliastmes 5,5 (Eesti keskmine 14,6); kooli pinnakasutusindeks (ruutmeetrit õpilase kohta) 

109,3 (HaridusSilm). Hariduslike erivajadustega õpilasi on Eesti Hariduse Infosüsteemi 

andmetel kolm. 
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Tartu Ülikooli poolt 2011. aastal tehtud uuring „Üldharidus- ja kutsekoolide tulemuslikkus ja 

seda mõjutavad tegurid“ põhjal saab väita, et õpilaste tulemuslikkus on sõltuv kooli suurusest – 

suuremate koolide õpilaste õpitulemused on paremad ning nende edasine haridustee kindlam ja 

edukam. Samuti on suuremates koolides hariduse omandamine vähem kulukas.  

 

OECD eksperdid (OECD 2016. a kevadel avalikustatud ülevaade haridussüsteemi ressurssidest 

(Santiago jt 2016)) rõhutavad, et koolivõrgu korrastamise kõige olulisem ajend peaks olema 

hariduse kvaliteet ehk keskenduma peaks eelkõige koolivõrgu korrastamisega kaasnevatele 

võimalustele parandada kvaliteeti ja haridusvalikuid, et tagada võrdne ligipääs kvaliteetsele 

haridusele (näiteks III kooliastme loodusainete õppevahendid). 

 

The Partnership for 21st Century Skills raport ütleb, et 21. sajandi oskusteks nimetatakse 

õpioskusi, mida peetakse kõige olulisemaks nüüdisaegses ühiskonnas toimetulekuks. 21. sajandi 

oskuste all peetakse silmas koostöö- ja suhtlemisoskusi, kriitilist mõtlemist ning loomingulisust. 

Koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine on oluline III kooliastmes ning oskuste arendamise 

kvaliteeti saab tagada piisava arvu õpilaste olemasolul. 

 

Leie Põhikooli lõpetajate 2017. aasta ja 2018. aasta eksamitulemuste kokkuvõte (Eksamite 

Infosüsteem):  

2017. aastal sooritas põhikooli riiklikke lõpueksameid kaks õpilast ja 2018. aastal neli õpilast. 

Eesti keele eksami keskmine tulemus oli mõlemal aastal üle maakonna ja riigi keskmise 

tulemuse (2017 Leie 88,5%, maakond 75,6%, riik 74,4%; 2018 Leie 77,2%, maakond 74,6%, 

riik 73,7%). Matemaatika eksami tulemused on ligilähedased riigi keskmise tulemusega (2017 

Leie 72%, maakond 76,7%, riik 73,6%; 2018 Leie 66,7%, maakond 63,5%, riik 67%). 

Valikainete eksamid (bioloogia, inglise keel) on 2018. aastal sooritatud samuti pisut parematele 

punktidele kui riigi keskmine.  

 

Sihtasutus Innove on koostanud Leie Põhikooli rahuloluküsitluse tagasiside „2018. aasta 

üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside Leie Põhikool“, mille eesmärgiks oli anda 

õppeasutusele tagasisidet ja toetada seeläbi koolikeskkonna pidevat arengut. 2018. aasta 

üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasisidest (lisa 2) selgub, et lapsevanemad on Leie 

Põhikoolis antava põhiharidusega rahul (keskmine 4,2 5-pallilisel skaalal, kõigi koolide 

keskmine 3,6), negatiivseks peetakse tugiteenuste võimaluste puudumist koolis (60% Leie 

Põhikooli lapsevanematest peab seda puuduseks, kõigi koolide vastav tulem on 5%).  

 

2018. aasta 19. aprillist kuni 22. maini küsitlesid Leie piirkonna lapsevanemaid (küsitluses osales 

24 lapsevanemat) Viljandi Vallavalitsuse Kolga-Jaani piirkonnajuht Rivo Aren ja 

haridusspetsialist Aires Põder, kelle poolt koostatud kokkuvõttest Leie Põhikooli ja Leie Lasteaia 

„Sipelgapesa“ tuleviku kohta saab välja tuua järgmist: 

1) lastevanemate koolivaliku eelistuse: 

Suund Arv 

Kolga-Jaani 6 

Kalmetu 12 

Viljandi 3 

Tartu 3 

2) ootused pidajale: 

Ootus Arv 

koolitranspordi lahendus 13 

otsuse selgus kooli tuleviku suhtes 11 

koostöö vallaga kooli jätkamiseks 9-klassilisena 3 

lasteaia lahtiolekut kella 18.00ni - 
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Viljandi maakonna hariduse arengukava 2016–2021 lisades 6 ja 7 määratletakse järgmised 

soovituslikud ümberkorraldamise põhimõtted: 

1) kool on kodulähedane, lapsesõbralik, avatud ja loovust soosiv; 

2) koduläheduse all mõistetakse koolitee pikkust, mis on alushariduses ning 1.-4. klassini 

kuni 5 km (koolitee pikkuse arvutamisel tuginetakse Praxise uuringule 2014). 

 

05.03.2019 kohtusid Viljandi Vallavalitsuse ja Viljandi Vallavolikogu esindajad Leie Põhikooli 

töötajate, lastevanemate, hoolekogu ja õpilasesindusega (osalejaid 34) ning 06.03.2019 Leie 

Lasteaed „Sipelgapesa“ töötajate, lastevanemate ja hoolekoguga (osalejaid 19). Kohtumistel anti 

ülevaade Viljandi valla hariduse arengukavast aastateks 2019 – 2025 ning täpsemalt räägiti Leie 

Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ tulevikust. Mõlemal koosolekul tegi vallavalitsus 

ettepanekud: 

1) lasteaed + 3 klassi Leie koolihoones alates 01.09.2019 Kalmetu Põhikooli õppekohana 

(juhtimine Kalmetu Põhikooli poolt); 

2) Leie Põhikool sulgeda alates 31.08.2019. Leie piirkonna kooliealistele lastele tagada 

õpilastransport lähimasse kooli; 

3) Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ sulgeda alates 31.08.2019. Leie piirkonna koolieelses eas 

lastele tagada transport lähimasse koolieelsesse lasteasutusse. 

 

Bussitransport planeeritakse pärast ümberkorraldusi, siis kui on selgunud õpilaste koolivalikute 

tulemusena täpsed andmed õpilaste tegeliku liikumise kohta. 

 

Leie Põhikooli ümberkorralduse mõju kogukonnale ja maaelule 

Leie Põhikooli ümberkorraldamisele on mõeldud väga pikalt ning nii kool kui kogukond on 

elanud mõttega, et plaane tehakse üks aasta korraga, kuni ei ole otsuseid tehtud. Selline 

ebakindlus ei mõju hästi koolile ega kogukonnale. Seetõttu on ka hoolekogu esindajad ja 

lastevanemad tauninud ebakindluse ja otsustamatuse jätkumist. 

 

Noore inimese arengut mõjutab suuresti teda ümbritsev kogukond, kohalikud elanikud ja 

ettevõtted. See kuidas kogukonda kõige paremal viisil õppimisse ja õpetamisse rakendada, saab 

kool ja kogukond ühistegevusena kavandada. Ka riiklikult on toetatud kogukonna ootuste 

õppekavasse lõimimiseks, kohalike traditsioonide sidumiseks õppega ja paikkondliku 

omakultuuri õpetamiseks. 

 

Leie Põhikoolis toimib paikkonna elanike ja kooli koostöö enamasti ühekordsete sündmuste ja 

huvitegevuse ürituste korraldamisega. Leie paikkonnas ei ole aegade jooksul tekkinud 

eestvedajana paikkonna elanikke siduvat ühingut/külaliikumist, mis oleks aktiivne partner 

koolile. 

 

Kogukonna elanikel on soovi korral võimalus lisaks raamatukogu teenusele kokkusaamisteks ja 

oma tegevuse elavdamiseks kasutada koolihoones asuvat raamatukogu. 

 

Sportliku eluviisi harrastamiseks sisetingimustes on paikkonna elanikel võimalus kasutada 

koolivälisel ajal koolihoones asuvat spordisaali. Spordisaali ruumides oleks võimalus 

isetegevusringide tööks, kuid Leies ei tegutse täiskasvanute isetegevusringe, seda eelkõige 

elanike puuduva huvi tõttu. 

 

Paikkonna elanikel on võimalus tegutseda soovi korral Leie noortekeskuses, kus noortekeskuse 

töötaja on korraldanud lisaks noortele ka täisealistele elanikele õpitubasid. 

 

Kooli ümberkorraldamine Leies ja kogu koolihoonele uue kasutuse leidmine ei vähendaks 

paikkonna elanikele eneseteostuse võimalusi. 
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Lasteaia ja 1.-4. klassi õppe jätkumine Leie Põhikooli hoones võimaldab hoida eelpool 

nimetatud ruumid elanike kasutuses ja omavalitsusel aidata kaasa paikkonna elanikele tegevuste 

korraldamisele ja seeläbi Leies maaelu ja paikkonna elujõu hoidmisele. Tööle on võetud 

paikkonna spordikorraldaja ja täitmisel kultuuritöötaja koht, kelle ülesandeks on endises Kolga-

Jaani valla piirkonnas, s.h Leie piirkonna spordi- ja kultuurielu aktiviseerimine. 

 

Kui inimesel on maakodu, töökoht, eneseteostusvõimalused, läheduses lasteaed ning turvaline 

kodulähedane kool 1.-4. klassi ning kvaliteetse põhihariduse ja gümnaasiumihariduse 

kättesaadavus mõistlikus kauguses, siis on eluks olulisemad vajadused olemas ning eeldatavalt 

puudub põhjus elukohavahetuseks ja paikkonnast lahkumiseks. 

 

Seega omavalitsus lähtub hariduse ümberkorraldamise otsustes tagamaks võimalikult mõistliku 

lahenduse Leie piirkonna elanikele arvestades omavalitsuse tegevusest sõltuvate eluks 

olulisemate teenuste hoidmisega kohapeal või mõistlikus kauguses. 

 

22. märtsil 2019 toimuvad avalikud rahvakoosolekud Tänassilmas ja Leies, kus tutvustatakse 

valla juhtkonna ja haridusvaldkonna spetsialistide poolt Viljandi Vallavolikogu istungile 

arutusele tulevat eelnõud „Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ 

ümberkorraldamine“ ja kuulatakse ära rahva arvamus esitamiseks vallavolikogule. 26. märtsiks 

esitavad kirjaliku seisukoha eelnõu kohta Leie Põhikooli ja Kalmetu Põhikooli hoolekogud ja 

koolide õpilasesindused ning Leie Lasteaia „Sipelgapesa“ hoolekogu. 

 

Hoolekogud ja õpilasesinduste esindajad on kutsutud ka vallavolikogu 27.03.2019 istungile, 

mille päevakorras on Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ 

ümberkorraldamise küsimus. 

 

Majanduslik analüüs (tulu-kulu analüüs) 

Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ töö ümberkorraldamine toob 

kaasa rahalist kokkuhoidu aastas ligikaudu 67 830 eurot. Kokkuhoid tuleneb eelkõige 

personalikulude vähenemisest. Ühise juhtimise alla viimine toob kaasa juhtimiskulude 

vähenemise ligikaudu 18 785 eurot. Leie Põhikooli direktori, õpetajate ja eripedagoogi 

personalikuludeks on 2019. aasta eelarves planeeritud 156 750 eurot, millest 92 168 eurot 

kaetakse riigilt eraldatavast haridustoetusest. Leie Põhikooli muu koolipersonali 

personalikuludeks on 2019. aasta eelarvesse planeeritud ligikaudu 73 520 eurot ja Leie Lasteaia 

„Sipelgapesa“ personalikuluks 60 470 eurot. Leie Põhikooli personalikulud väheneksid 59 480 

eurot ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ personalikulud 8 350 eurot (lisad 3-5).  

 

Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ tegevuskulu 2019. aastal kalendrikuus ühe lapse kohta on 1098 

eurot (laste arv 5), 2018. aastal kalendrikuus ühe lapse kohta 422 eurot (laste arv 11) (lisa 6). 

 

Leie Põhikooli tegevuskulu 2019. aastal kalendrikuus ühe lapse kohta on 381 eurot, 2018. aastal 

kalendrikuus ühe lapse kohta 397 eurot (lisa 7). 

 

Leie Põhikooli ja Leie Lasteaia „Sipelgapesa“ ülalpidamine ei ole võrreldes teiste valla 

haridusasutustega vastutustundlik avaliku raha kasutamine. 

 

Viljandi valla hariduse arengukavale aastateks 2019 – 2025 eksperthinnangu koostanud 

Kalle Küttise arvamus: 

„Leie Põhikool. Õpilaste arv on hetkel 30. Põhikooli jaoks on ilmselt liiga vähe. Kuigi 

tegevuskulude arvestuslik maksumus on Leie koolis 2019 valla keskmise kohatasuga võrreldes 

kuus 178% valla keskmisest, ei ole see olulisim põhjus arutamiseks. Olulisim on luua õpilastele 

koolikeskkond igakülgseks arenguks. Üks olulisim osa on selles omaealiste õpilaste olemasolu. 
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Nii väikeste klasside tingimustes seda tagada ei ole võimalik. Tuletan meelde, et juba 2003 võttis 

Viljandi Omavalitsuste Liidu vanematekogu vastu Viljandimaa üldhariduskoolide võrgu 

arengukava põhimõtted aastaks 2010, kus on kokku lepitud, et  põhikoolide võrgu kujundamisel 

arvestatakse, et minimaalne õpilaste arv klassis keskmiselt oleks 10 õpilast ja maksimaalne 

kaugus õpilasel lähima põhikoolini ei ületa 15 km. Loomulikult ei saa neid numbreid täna võtta 

absoluutselt ja kontekstist välja rebituina, kuid mõtlemisaineks volikogu liikmetele sobiksid nad 

vast küll. Olukorra paranemist ei näita ka Leie lasteaialaste arv, mis hetkel on 5. Ühe nüansina 

lisan ka selle, et ka Kolga-Jaani Põhikooli õpilaste arv on samuti alla kriitilise piiri ja 2 kooli 

liitmisel saaksime arvestatava õpilaste arvuga põhikooli, kus oleks võimalik korraldada paremini 

kolmandas koolis aineõpetust ja sisulist omaealiste laste sotsialiseerumist. Kui ka osa neist 

lähevad Kalmetu kooli, oleks see ikka samm edasi koolivõrgu korrastamisel selles piirkonnas. 

Leie kooli staatuse muutus oleks mõistlik ära teha juba 2019. aastal. Vastavalt PGS § 80 lg 5  

järgi tuleb volikogul vastu võtta seisukoht enne 31.03.2019. Kooli töö lõpetatakse sel juhul 

ajavahemikus 01.07.-31.08.2019. Kuna Leie lasteaiarühmas on ainult 5 last, oleks lasteaia 

pidamise mõistlikuks alternatiiviks lastevanemate jaoks lastehoiuteenuse võimaluse 

korraldamine valla tellimisel mõne praegu lasteaias töötava õpetaja ettevõtmisel. Selline 

kogemus on üleriigiliselt üsna levinud.“.  

 

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumisel Viljandi vallaga moodustus 25.10.2017 

haldusüksus nimega Viljandi vald.  

 

Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 41, 

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, Eesti Vabariigi 

haridusseaduse § 7 lg 2 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1, § 80 lg 2 p-d 2 ja 5,      

§ 80 lg 9, koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lg 1, Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.11.2010 

määruse nr 23 „Leie Põhikooli põhimäärus“ § 31, Kolga-Jaani Vallavolikogu 25.02.2011 

määruse nr 32 „Leie Lasteaia „Sipelgapesa“ põhimäärus“ § 34, Viljandi Vallavolikogu 

21.10.2015 määruse nr 89 „Kalmetu Põhikooli põhimäärus“ § 3 lg 1 ja Viljandi Vallavolikogu 

29.11.2017 määruse nr 2 „Viljandi valla põhimäärus“ § 26 lg-d 3 ja 4, Viljandi Vallavolikogu 

 

o t s u s t a b: 

 

1. Korraldada hiljemalt 31.08.2019 ümber Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad 

Leie Põhikool ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ liites põhikooliosa ja koolieelse 

lasteasutuse Kalmetu Põhikooliga. 

 

2. Lõpetada 31.08.2019 Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate Leie Põhikooli ja 

Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ tegevus. 

 

3. Alates 01.09.2019 asuvad Kalmetu Põhikooli õpikeskused Kalmetul ja Leies. Leies 

asuvas õpikeskuses toimub 2019/2020. õppeaastal alushariduse omandamine ning õpe      

I kooliastmes ja II kooliastme 4. klassis. Kalmetu õpikeskuses toimub 2019/2020. 

õppeaastal õpe põhikooli I, II ja III kooliastmes.  

 

4. Alates 2020. aastast teeb Kalmetu Põhikooli direktor hiljemalt 31. märtsiks Viljandi 

Vallavalitsusele ettepaneku õpikeskustes järgmisel õppeaastal avatavate klasside arvu 

kohta. 

 

5. Kujundada alates 01.09.2019 ümber Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus 

Kalmetu Põhikool muutes kooli tegutsemise vormi põhikoolist lasteaed-põhikooliks. 

 



7 

 

6. Viljandi Vallavalitsusel tagada kõigi õigusaktides ettenähtud ja ümberkorraldamisega 

seonduvate toimingute läbiviimine hiljemalt 31.08.2019. 

 

7. Viljandi Vallavalitsusel teha seaduses ettenähtud aja jooksul käesolev otsus teatavaks: 

7.1. Haridus- ja Teadusministeeriumile;  

7.2. Leie Põhikoolile ja Kalmetu Põhikoolile, õpilastele ja nende vanematele ning õpilaste 

elukohajärgsetele valla- või linnavalitsustele; 

7.3. Leie Lasteaed „Siplegapesale“ ja lastevanematele. 

 

8. Käesoleva otsusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavolikogule 

aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 

1, 51010 Tartu, 30 päeva jooksul otsusest teadasaamisest arvates. 

 

9. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kaupo Kase 

vallavolikogu esimees 

 

 

 


