
Projekti „KAASAV SELTS, KAASATUD KOGUKOND“ (Muuga kohvikute ja 

kogukonnapäev 18.07.21) RE.2.03.21-1013_25052021_151  MAAILMAKOHVIK. 

 

Muuga kogukonna maailmakohviku mõttetalgud Muuga Lasteaia välialal 18.07.2021 kl 18-

20.30 

Maalmakohviku moderaator ja teemajuht Marion Bobkov, teemajuhid Raul Savimaa ja Eve Kislov  

Maailmakohvikus osalenute hinnanguline arv: 120 inimest. Laudkonna-aruteludes osalenute arv: 45 

inimest 

Maailmakohvikus koondatud info täiendab ankeetküsitlusega 16.-31.07.21 kogutut, mille eesmärk oli 

kogukonna kaasamine ja sisendinfo kogumine kogukonnapäeva arutelufookuste seadmiseks.  

Maailmakohviku oluliseimaks väljundiks oli koostamisprotsessis oleva Maardu arengukava 2021-2030 

muutmiseks ja täiendamiseks vajalike kogukonna ettepanekute laiapõhjaline koondamine ja esitamine 

Maardu linnavalitsusele. 

Ülesanne: arutlege lauanaabritega etteantud teemal (küsimuses) 10 min jooksul, seejärel fikseerige oma 

arutluse tulemused kirjalike ettepanekutena A1 lehele. Järgneb laudkonna arutelu- ja ettepanekute 

tutvustus 2 min jooksul.  

Maailmakohvikus laudkondadele esitatud küsimused: 

1. Millist kooli/haridust muugakad vajavad? (A1 paberitelt transkribeeritud info, vastas 8 

laudkonda) 

- Muugale oleks vaja kooli, mis arvestab laste huvide ja eripäradega, vajadustega, mis ärataks 

lapsevanemates usaldust;  

- Kool peaks olema Muugal! Põhikool. (Kes garanteerib, et Kallavere kool oleks parem kui Muuga 

kool? (bussiliiklus jne)); 

- Kooli juures ka huvitegevus; 

- Väikeklassid erivajadustega lastele!; 

- Lõimumine käiks lasteaiast alates kuni kooli lõpuni; 

- Muugale oleks vaja lasteaed-algkooli, põhikooli 1.-2.astet; 

- Õpitulemuste kõrval võetakse arvesse ka lapse vaimset arengut, oskus olla sõber endaga ja 

teistega; 

- Vähemalt põhikool Muugal!!! (sest põhiharidus on kohustuslik); 

- Et laps ei peaks kodus kodutööd tegema; 

- Oluline on aktiivõpe; 

- Huviharidus kooli lähedal; 

- Asukoht on vähem oluline kui hariduse kvaliteet; 

- Asukoht on oluline, et Muugal; 

- Kool peaks olema tõmbenumber; 

- Kool peab olema kodulähedane/logistiliselt lastele/lastevanematele kättesaadav; 

- Algkool kindlasti ja ka põhikool; 

- Lasteaia ruumides võiks pakkuda huviharidust; 



- Ujula võiks olla ka; 

- Kallavere Keskkool – 1. teadlikkus kooli olemasolust/võimalustest madal: maine ja populaarsus 

suuremaks, seeläbi suureneb soov sinna minna. 2. transport Maardu-Muuga. 

- Vajalik vabaaja keskus lapsed ja noored; 

- Tervist edendav; 

- Õpetama kohanema paindliku töökorraga; 

- Pühendunud õpetajaga; 

- Kool – ei pea hetkel Muugal oluliseks, 

- Haridusasutus: kakskeelne algkool (terapeut, terviseedendus) + huviringid (looduslähedane – 

„puukool“ jne) 

2. Milliseid huvi- ja vabaaja tegevusi muugakad vajavad Muugal? (A1 paberitelt transkribeeritud 

info, vastas 8 laudkonda) 

- Sportimine (siseruumis), väljakud; 

- Käsitööstuudio; 

- Koor; 

- Tants; 

- Raamatukogu; 

- Õpikeskus; 

- Tseremooniaväljak lipuvardaga; 

- Vabaõhukino; 

- Ujula-spordisaal; 

- Teatrietendusi (monoetendusi)see võiks toimuda nt selle lasteaia territooriumil 

- Väike kõlakoda;  

- Kontsert/teatrietendus (+ väike kohvik) kord kuus või tihemini; 

- On toredaid platse, kus saab teha ühepäevakohvikuid; 

- Kogukonnamaja, kus oleks ringid, raamatukogu; 

- Huvitavate nimedega tänavad, taimede aiad+sildid kergliiklusteede ääres; 

- Ilus promenaad Viljapuu puiesteel koos istumisnurkadega – seal peaks midagi vaadata 

olema (tähistatud jalutusrajad; õpperada taimede tutvustamiseks); 

- Sportimisvõimalused erinevatele vanustele (suusarada oli super!); 

- Tigude ühiskorjamine; 

- Skatepark noortele; 

- Rahvatants naistele; 

- Beebiklubid jne; 

- Teadus/robootika ring lastele; 

- Seltsimaja ning seal korraldada erinevaid üritusi; 

- Lasteaia ruumides õhtusel ajal tegevused; 

- Laululava; 

- Ujula; 

- Pole küll huviala teema, kuid perearst võiks Muugal olla!; 

- Ujula; 

- Teismelistele skatepark; 

- Suurendada tervislike eluviiside propageerimist; 

- Jalutusrajad/ringid kilomeetri tähistega märkimisväärsete paikade juurde; 



- Välilava teatrietenduste, kontsertide korraldamiseks; 

- Koerte treeningpaik/jalutamisala; 

- Raamatukogu bussipeatus; 

- Külakiik; 

- Välibassein-ujula (Altmetsa äärde) 

- Välijõusaalide arendus; 

(põhikooli hoonesse) tegevused muugakatele 

- Vabaõhuetendused, Muuga teatriring; 

- Arvutiõpetus, keeleõpe, väljasõidud eakatele; 

- Lastele laagrid, väljasõidud loodusesse, 

- Laulu- ja tantsuringid;  

- Käsitöö ja keraamika; 

- Põnevad loengud; 

- Tutvumisõhtud. 

 

Laudkonnaarutelude kokkuvõtteid ja järeldusi räägitust kajastab dokument „Muuga aedlinna elanike 

arvamused, märkused ja ettepanekud Maardu linna arengukava 2021-2030 eelnõu kavandi (edaspidi 

arengukava) (14.06.21 seisuga) kohta“. Esitatud 3.08.2021. 

 

 

 


