Kuidas sündis Melliste Algkool-Lasteaed
1989. aasta sügisel hakkasid Mellistes Marjamäel toimuma muudatused. Pika-pika hoovõtu peale
(esialgne tüüpprojekt on pärit 80ndate aastate algusest) ja ehitusprojektis tehtud paranduste põhjal
(1989. a. märtsis planeeriti juurde bassein) hakkas Mäksa kolhoos siia ehitama 6-rühmalist
lasteaeda. Vundament sai juba peaaegu valmis, kuid siis leiti, et kuue rühma (150 last) jaoks lapsi ei
jätku, ja otsustati, et hoonesse peab mahtuma nii lasteaed kui ka algkool. Esialgu arvati, et maja saab
käiku anda juba 1990. aasta sügisel, kuid nii kiiresti see siiski ei läinud. Ehitus hakkas venima.
15. oktoobril 1990 võeti Mäksa kolhoosi poolt tööle Aime Tamm Melliste Algkool-Lasteaia juhataja
ametikohale. Tema ülesandeks sai algkool-lasteaia ehituse järelvalve, sisustuse muretsemine,
töötajate leidmine, st et tal tuli teha kõik selleks, et algkooli saaks avada 1. septembril 1991.
Algas kibe töö. Valmisehitatud vundamendile hakati jooniste järgi ehitama koolimaja. Ametlik
projekt ja koolimaja osa valmisid peaaegu üheaegselt. 23. juunil 1991 andis ehitaja, Tartu
Kolhoosiehituskontor, Mäksa kolhoosile üle koolipoolse osa majast. Lasteaia, köögi, saali ja ujula
ehitamine jätkus vahelduva eduga. Lõpuks, 20. detsembriks sai valmis kogu hoone ja see anti üle
Mäksa vallavalitsusele.
1991. aasta oli eriline. Aasta algul toimusid verised sündmused Lätis. Ärevust järkus ka Eestimaale.
Siin aga valmistuti algkooli avamiseks. Kolhoos andis kooli juhatajale appi Valdur Parmu, tulevase
majahoidja. Tema juhtimisel pandi kokku mööblit, puhastati ruume, korrastati ümbrust. Appi tulid
Koidula Vassil ja Helle Parm ning tulevased lapsevanemad ja ka õpilased. Juhataja otsis õpetajaid,
registreeris õpilasi ja lasteaialapsi, muretses sisustust jne.
14. augustil 1991 võttis Tartu Maakonnavalitsus vastu määruse Melliste Algkool-Lasteaia avamise
kohta.
Siis aga tõimusid poliitilised sündmused Moskvas - toimus putš. Oldi ärevil ja hirmul. Väga eriline
päev Eesti Vabariigi kui ka Melliste Algkool-Lasteaia jaoks oli 20. august 1991. Selle päeva hommikul
võttis juhataja tööle esimesed õpetajad (Malle Vaher-Kruusla ja Maarika Ruuse), koka (Aarne
Muttik), koristaja (Marika Muttik), majahoidja (Valdur Parm) ja riidehoidja (Helle Parm). Sama päeva
hilisõhtul aga kuulutati välja Eesti taasiseseisvumine. 1. septembrist asusid tööle õpetajad Koidula
Vassil, Sirje Suik ja Anu Silm. Nüüd sai töötajaid kokku 11. Lisaks juhatajale 6 õpetajat ja 4 abitöölist.
1. september 1991 toimus Melliste Algkool-Lasteaia avamine. See oli suureks sündmuseks Mäksa
valla ajaloos. Rahvast kogunes palju. Uue koolihoone avamist õnnestub näha paljudel, kuid täiesti
uue haridusasutuse sünni tunnistajaks olla õnnestub vähestel. Alustati nelja klassi ja 62 õpilasega.
Kõige suurem oli I klass - 22 õpilast, mõni kuu isegi 23. See on olnud selle kooli kõige suurem klass.
Uuel, 1992. aastal hakkas koolipere suurenema. Tööle tulid lasteaiakasvatajad Marju Laanemäe, Heli
Kadai-Silm ja Maila Jakobsoo, kasvataja abi Merike Sepp, medõde Sirlei Persidski-Šimko ja pesupesija
Eve Taaramäe, aednik Piret Kilgi. Lasteaeda läks tööle Helle Parm. Esimese õppeaasta kevadel töötas
majas 17 inimest. Lasteaiatöötajad hakkasid tegema ettevalmistusi lasteaia osa avamiseks. Jälle
mööbli kokkupanek, ruumide ettevalmistus, voodipesu ja käterättide õmblemine jne.

1. aprillil võttiski lasteaed vastu oma esimesed lapsed. 1. mail avati ka teine rühm. Mõlemad rühmad
olid pidevalt täis - kokku 40 last, vahel isegi 44.
Kasvama hakkas ka kool. 4-klassilisest algkoolist on saanud 6-klassiline algkool. Kõige rohkem õpilasi
oli 1996/1997 õppeaastal - 96 õpilast.
Kõige tähtsam on aga see, et möödunud aastate tegevuse vältel on kujunenud püsiv, töökas ja
õpihimuline kollektiiv. Siin on head pedagoogid, kes teevad head tööd. Siin toimub vilgas tegevus nii
lasteaias ja koolis. Algkool-lasteaed on muutunud Mäksa valla elanike jaoks väga oluliseks asutuseks
- lapsed saavad kodu lähedal käia lasteaias ja algkoolis.

Aime Tamm

