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Muraste Kooli laienemine 2020. aasta sügisel Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse

2. detsembril toimus Harku vallamajas vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetest koosnev hariduse
arengukava juhtrühma koosolek, kus otsustati välja selgitada võimalik sobivaim lahendus Muraste
kooli laienemise osas.
Juhtrühmal oli arutluse all neli valikut: juurdeehitus, konteinerklassid, kahes vahetuses õpe ning
endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži õppe- ja spordihoone kasutuselevõtt Merikülas.
Kuna järgnevate aastate jooksul kavandatakse koos riigiga suunata valla haridusinvesteeringutesse
ligi 22 miljonit eurot, siis Muraste koolimaja juurdeehitus (ca 2,5 miljonit eurot) valla eelarve
investeeringute kavasse enam ei mahu. Niisamuti nõuaks konteinerklasside ehk moodulite (kokku
2000 m2 täiendavat pinda) kasutuselevõtt täiendavat rahalist katteallikat (ca 1 miljon eurot
esimesel aastal), kuid mis veelgi olulisem, need ei lahenda üldkasutatavate ruumide nappuse
probleemi. Praegused ruumid, nagu garderoob, söökla ning aula jäävad ikkagi väikeseks ja kool
oleks endiselt ruumikitsikuses.
Kõiki rahastamisotsuseid tuleb vaadata vallaüleselt ja pikas perspektiivis kohalike elanike
arvamusi ning ka valla võimalusi arvestades. Kui kahes vahetuses õppe korraldamine kõrvale jätta,
siis on Meriküla õppe- ja spordihoone kasutuselevõtt (ca 0,34 miljonit eurot) ka vallaelanike
maksuraha kulutamise seisukohast selgelt kõige mõistlikum valik. Viimase kasuks räägib see, et
olemasolevas männimetsa ja merega piirnevas turvalises õppekompleksis on olemas kõik
vajalikud ja nõuetekohased ruumid õppetöö korraldamiseks, vajades üksnes erinevaid kohendusi
vastavalt sellele, milline kooliaste neid kasutama hakkab. Kooli juurde kuuluv avar spordihoone
ja matisaal pakuvad häid tingimusi tundide läbiviimiseks ning õpetajatele on loodud mitmekesised
Kallaste tn 12
Tabasalu alevik
Harku vald
76901 Harjumaa

Tel. +372 600 3848
E-post: harku@harku.ee
Koduleht: www.harku.ee
Reg. nr. 75014132

SWEDBANK
SEB
Luminor Bank
Danske Bank A/S Eesti filiaal

IBAN EE622200001120159636
IBAN EE601010002018894005
IBAN EE611700017002186326
IBAN EE143300333516970003

rekreatsioonivõimalused. Mugavate ja turvaliste koolibusside kasutuselevõtuga lahendatakse
õpilaste kompleksile ligipääsetavuse küsimus.
Eelnevast tulenevalt võeti vastu otsus, et Muraste Kool laieneb 2020. aasta sügisel Meriküla
Spordi- ja Õppekeskusesse.
Palun edastada käesolev kiri Muraste Koolis õppivate laste vanematele.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Erik Sandla
vallavanem

Koostaja:
Kristi Villand
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Kristi.Villand@harku.ee

