Nii sai alguse ja on kasvanud ning arenenud
Melliste Algkool-Lasteaed
Sõites Tartust mööda Räpina maanteed Mellistest läbi, pöörab
väike tee vasakule Oravikku. Seal, küla lõunaservas, asub pikk
ühekordne hoone, milles asub Mäksa valla jaoks väga oluline
lasteasutus – Melliste Algkool-lasteaed. Nüüd selle tähtsa õppeasutuse
saamisloost.
1980. aastate alguses liikusid Mäksa kolhoosi juhatuse mõtted
selles suunas, et oleks vaja ka oma kolhoosi lastele ehitada lasteaed.
Mõtted mõteteks, kuid teostuse leidsid mõtted alles 1989. aastal.
Projekteeriti 6-e rühmaline lasteaed, mis pidi mahutama 150 last. Kui
ehitusega oldi niikaugel,
et vundament peaaegu
valmis, avastati, et Mäksa
kolhoosis ei olegi nii palju
lapsi. See avastus tingis
uue otsuse – hoonesse
peab tulema nii lasteaed
kui ka algkool. Projekt
tehti ümber ja ehitus
hakkas venima. Esialgne
plaan anda maja käiku
1990.
aasta
sügisel
luhtus.
Vastvalminud koolimaja

15. oktoobril 1990. a. võeti tööle ehitatava algkool-lasteaia
juhatajaks Aime Tamm. Tollase juhataja õlule langes ehituse
järelvalve, sisustuse muretsemine, töötajate leidmine. Uueks
eesmärgiks oli avada algkool-lasteaia uksed 1991. a. 1. septembril.
Tartu Maakonnavalitsus võttis vastu määruse algkool-lasteaia avamise
kohta 14. augustil 1991. a.
Kooli ehitajaks oli Tartu Kolhoosiehituskontor. Maja valmis
kahes järgus: 23.juunil 1991. a andis ehitaja Mäksa kolhoosile üle
koolipoolse osa majast ja 20. detsembril 1991. a teise osa, milles
asusid lasteaed, köök, saal ja ujula.

Tahan kooli! Melliste kooli aktus 1. septembril 2001. a.

1. september 1991 oli suureks sündmuseks Mäksa valla ajaloos avati Melliste Algkool-lasteaed. Kool alustas 4 klassi 62 õpilase ja 11
töötajaga. Esimesteks õpetajateks olid: Malle Vaher-Kruusla, Maarika
Ruuse, Koidula Vassil, Sirje Suik, Anu Silm ja juhataja Aime Tamm.
Abipersonaliks olid Aarne Muttik, Marika Muttik, Valdur Parm ja Helle
Parm.
1.
aprillil
1992.
a
avati
lasteaiaosa. Aprillis said kohad 20 last
ja mais veel 20 last. Koos lasteaia
avamisega
täienes
ka
personal.
Esimesed lasteaiakasvatajad olid Marju
Laanemäe, Heli Kadai-Silm ja Maila
Jakobsoo ja abipersonalile lisandusid
juurde Merike Sepp, Sirlei PersidskiSimko, Eve Taaramäe, Piret Kilgi.
1. septembriks 1993. a. oli kool
kasvanud 6- klassiliseks.
Melliste lasteaia
lapsed

Aasta möödus aasta järel ja lasteaed ei
suutnud mahutada enam lapsi, kes soovised
lasteaeda tulla. 1. septembril 2006. a, kui kool
tähistas
oma 15. juubelit, avati kolmas
lasteaiarühm,
mis
sai
endale
kooli
pikapäevarühma ruumid. 15 aastat juhataja
ametit
pidanud
Aime
Tamm
suundus
pensionile ja uueks juhatajaks sai Sirje
Jõgiaas.
Kooliruumid ei võimaldanud lastel korralikult sportida ja ka
ülevallaliste ürituste korraldamiseks ei olnud ruume. Seoses sellega
kerkis üles vajadus ehitada spordihoone, mis täidaks mitut
funktsiooni. Küsimus kas ehitada või mitte rippus õhus juba alates
2001. aastast. 2005.aastal otsustas Mäksa vallavolikogu siiski tellida
spordihoonele projekti ja 2007.aasta mais alustati töödega. Ehitajaks
oli JP Ehitus AS

23. veebruaril 2008.a avati Melliste Spordihoone, mis oli
avaakordiks Eesti Vabariigi juubelipidustustele Mäksa vallas. Suur
avar täismõõtmetega spordisaal koos tõstesaali ja judo/aeroobika
saaliga valmistab suurt rõõmu mitte ainult algkool-lasteaia perele, vaid
ka Mäksa valla elanikele.
Märtsist 2008. a. hakkasid toimuma õpilaste kehalise tunnid ja
lasteaialaste
liikumistunnid
spordisaalis. Esimestel kordadel olid
lapsed kui “noored vasikad” kes
kevadel
esmakordselt
karjamaale
pääsenud. Õhtuti on spordisaal
vallarahva
ning
külalissportlaste
päralt. Lisaks spordihoonele saime
juurde suurema söögisaali, kaks
klassiruumi ja
võimaluse
poiste
tööõpetuse
klass
tuua
elumaja
keldrist välja.
Melliste Spordihoone

Tänu spordihoone juurdeehitusele saime teha väikese
ümberkorralduse ning alustada ruumide renoveerimist uue lasteaia
rühma tarbeks. Renoveerimist rahastas Hasartmängu Nõukogu. 2009.
a. augustis avasimegi 4. lasteaiarühma. Tänaseks on lasteaias 78 last,
koolis 60 õpilast ja töötajaid on 36. Algkool-lasteaia algusaastast
töötavad veel
Melliste Algkool-Lasteaias Koidula Vassil, Maarika
Ruuse, Anu Silm, Marju Laanemäe, Eve Taaramäe, Malle VaherKruusla, Sirje Suik ja Helle Parm.
Maja siseruumid on kõik maksimaalselt ära kasutatud ja tekkis
soov laieneda väljapoole. Loodus on kinkinud koolimaja kõrvale ilusa
Marjamäe koos oruga, mis oli kasvanud rägastikku.
Miks mitte seda looduseandi ära kasutada ja teha
sinna midagi laste jaoks. Käisid läbirääkimised
omaniku ja vallavalitsusega ning 2008. aasta
talveks oli osa Marjamäest kooli oma. Õnnestunud
projekt Keskkonnainvesteeringute Keskusesse ja
loodusraja ehitamisega sai algust tehtud. Kevadel
rassisid rajal koolilapsed, lasteaialapsed olid ka
jõudumööda abiks. Suvel lõid käed külge
õpilasmaleva lapsed ja septembris sai avasime
pidulikult esimese osa loodus- ja õuesõpperajast.
Õuesõpperajaga kaasneb ka kaks katusealust, kus
saab läbi viia tunde värskes õhus.
Koolirõõm
Mäksa vallavalitsus on igati kooli tegemisi toetanud ja 2008.
aasta novembris täitus meie unistus ka köögis – saime kombikatla,
mis kergendab kokkade tööd ja võimaldab teha mitmekesisemaid toite.
Järgmiseks unistuseks on korrastada spordihoone tagune plats ja

ehitada sinna väike maastikuline “staadion”. “Staadioni” keskel on
juba kujundatud ronimis- ja kelgumägi.
Melliste Algkool-lasteaia suureks väärtuseks on kvalifitseeritud,
püsiv, töökas ja õpihimuline kollektiiv. Meil on kujunenud välja
kindlad traditsioonid ja õpilased on motiveeritud õppimiseks. Klassid
on väikesed ja see võimaldab pedagoogidel jõuda iga õpilaseni, saada
osa lapse rõõmudest ja muredest, last innustada ning toetada.
Õpilased ja ka lasteaialapsed
osalevad aktiivselt huvi- ning
spordiringide töös. Jõudumööda
korraldame
ülevallalisi
kontserte,
kuhu
kutsume
esinema ka teisi Mäksa valla
isetegevuskolletiive.
Ja mis kõige tähtsam meie lõpetajad saavad edukalt
hakkama nendes koolides, kuhu
nad siirduvad peale 6. klassi
lõpetamist, olgu see siis linnas või naabervallas.
Sirje Jõgiaas
Melliste Algkool-Lasteaia juhataja
Aug.2009

