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Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa”
ümberkorraldamine
Leie Põhikooli direktor Hasso Kukemelk ja Leie Lasteaia „Sipelgapesa” direktor Ester Otsla
saatsid 04.02.2021 Viljandi Vallavalitsusele kirja (reg-nr 10-6/476), milles tegid ettepaneku
käivitada Leie Lasteaed „Sipelgapesa” liitmine Leie Põhikooliga, et väikese laste arvu juures
optimeerida nii õpetamise kui ka kasvatamisega seotud tegevusi ja kulutusi. Kavandatav kooli ja
lasteaia liitmine suurendab sünergiat kahe seni eraldi toiminud asutuse vahel ning loob
võimalused kooli ja lasteaia tegevuste tihedamaks lõimimiseks.
Leie Põhikooli ja Leie Lasteaia „Sipelgapesa” hoolekogude esindajad Triin Loorits ja Anzori
Barkalaja esitasid 08.02.2021 Viljandi Vallavalitsusele ühispöördumise (reg-nr 10-2/487), milles
avaldasid toetust Leie Lasteaia „Sipelgapesa” liitmisele Leie Põhikooliga ning edastasid
hoolekogude protokollid.
Leie Põhikooli ümberkorraldamise teema on olnud arutusel pikemat aega. Viljandi
Vallavolikogu 27.03.2019 määruse nr 63 „Viljandi valla hariduse arengukava aastateks 2019 2025 kinnitamine“ Lisa 4 „Viljandi valla hariduse arengukava tegevuste kava 2019 - 2025“
peatüki 1 „Kaasav nüüdisaegne õpikeskkond, mis on kestlik ja tervist edendav“ punkt 1
„Haridusvõrgu ümberkorraldamine õppekvaliteedi tõstmiseks ja ressursside optimeerimiseks“
ütleb muu hulgas, et haridusasutuste ümberkorraldamisel on oluline, et säiliks ühtlane ja toimiv
haridusvõrk ning tagataks parem ressursside kasutus sh personali, õppevahendite olemasolu ning
haldusvõimekus. Haridusasutuste võrgu ümberkorraldamisel lähtutakse eelkõige laste huvidest ja
õpikeskkonna kvaliteedi paranemisest ning seejärel majanduslikust otstarbekusest.
Viljandi valla hariduse arengukavas 2019-2025 on üheks oodatavaks tulemuseks valla ühtlaselt
kaetud optimaalse juhtimisulatusega haridusvõrk.
Otsuse kohaselt korraldatakse ümber Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad Leie
Põhikool ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ liites Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ Leie Põhikooliga
üheks haridusasutuseks. Ümberkorraldamise tulemusena lõpetab Leie Lasteaed „Sipelgapesa”
tegevuse. Leie Põhikooli tegutsemise vorm on pärast ümberkorraldamist koolieelne lasteasutus ja
põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena, kus põhikoolis toimub õpe I, II ja III kooliastmes,
asutuse nimeks saab Leie Kool. Lasteaed ja põhikool jäävad tegutsema senistes ruumides ühise
juhtimise all.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõike 1 kohaselt lasteasutuse korraldab ja kujundab vallavõi linnavolikogu otsusel ümber valla- või linnavalitsus. Lasteasutuse ümberkorraldamise või
ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridusja Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud
enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt

lasteasutuse liitmisel põhikooliga kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses koolide
ühinemise kohta sätestatut.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 kohaselt korraldab kooli ümber ja kooli tegevuse
lõpetab kooli pidaja, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.
Õpilasesindus arutas Leie Põhikooli ja Leie Lasteaia „Sipelgapesa“ liitmist oma 04.02.2021
koosolekul ja andis oma nõusoleku asutuste liitmise ettepanekule (reg-nr 10-6/476).
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 5, § 80 lg 3,
koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lg-d 1 ja 5, Viljandi Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 2
„Viljandi valla põhimäärus“ § 26 lg-d 3 ja 4, 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 ning lähtudes Leie Põhikooli hoolekogu
(03.02.2021-04.02.2021 protokoll nr 1-6/4) ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa” hoolekogu
(04.02.2021 protokoll nr 1-4/5) ettepanekutest, Viljandi Vallavolikogu
otsustab:
1. Korraldada ümber Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad asutused Leie Põhikool
(registrikood 75012297) ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ (registrikood 75028832) alljärgnevalt:
1.1. liita hiljemalt 31.08.2021 Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ Leie Põhikooliga;
1.2. muuta alates 01.09.2021 haridusasutuse tegutsemise vorm koolieelseks lasteasutuseks ja
põhikooliks, mis tegutsevad ühe asutusena;
1.3. nimetada alates 01.09.2021 Leie Põhikool ümber Leie Kooliks;
1.4. lõpetada 31.08.2021 Viljandi Vallavalitsuse hallatava asutuse Leie Lasteaed „Sipelgapesa”
tegevus.
2. Viljandi Vallavalitsusel tagada kõigi õigusaktides ettenähtud ja ümberkorraldamisega
seonduvate toimingute läbiviimine hiljemalt 31.08.2021.
3. Viljandi Vallavalitsusel teha seaduses ettenähtud aja jooksul käesolev otsus teatavaks:
3.1. Haridus- ja Teadusministeeriumile;
3.2. Leie Põhikoolile, õpilastele ja nende vanematele ning õpilaste elukohajärgsetele valla- või
linnavalitsustele;
3.3. Leie Lasteaiale „Sipelgapesa“ ja lastevanematele.
4. 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.
5.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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