
 
 

TUGEV KEILA 

Mis juhtub kodulinnas aastatel 2018-2021 

 

Oleme Keila linna arengu eest vastutanud juba 20 aastat. Meie seas on noori ja 

eakaid, erakondlasi ja parteituid, nii staažikaid kui uusi tegijaid. Meid kõiki 

ühendab soov seista iseseisva ja tugeva Keila eest. Nendime, et Keila on täna 

rikkam, kaunim ja ühtehoidvam. Meie sõnum on lihtne: jätkame samas vaimus! 

Lubame, et kodulinn on nelja aasta pärast veel turvalisem, ilusam ja põnevam 

koht, kus elada ja aega veeta.  

 

SUURED VÄLJAKUTSED 

 

 Keilasse tuleb meditsiinikeskus 

 Ehitame teise raudteeülesõidukoha 

 Teeme koostööd Maanteeametiga Keila linnast lõunapoolse ümbersõidu 

rajamiseks 

 Maksame haridus- ja kultuuritöötajatele, sotsiaal- ning noorsootöötajatele 

kõrgemat töötasu  

 Teeme koostööd Maanteeameti ja naaberomavalitsustega kergtee 

rajamiseks Saueni ja Klooga rannani 

 Rajame keskparki purskkaevu ja mõnusa olesklemisala 

 

HARIDUS – kodulähedal ja tipptasemel lasteaiast keskkoolini 

 

 Lahendame Keila kooli ruumipuuduse. Loome juurde 20 klassiruumi, rajame 

spordisaali, laiendame sööklat 

 Renoveerime Keila Ühisgümnaasiumi 

 Ehitame Jaama tänavale uue lasteaia 

 Teeme korda Vikerkaare lasteaia fassaadi 

 Uuendame kõigi lasteaedade mänguväljakud 

 Seome lahti miinimumpalga tõusu lasteaiakoha tasust 

 Vähendame vanemate poolt makstavat toiduraha lasteaedades, seades 

eesmärgiks tasuta lasteaiatoidu 



 
 

VABA AEG – rohkem põnevust ja huvitavaid sündmusi  

 

 Renoveerime lauluväljaku, et Keilas toimuks rohkem sündmusi 

 Männiku parki tuleb liikumisparadiis 

 Ehitame noortekeskuse juurde endisesse kärnihoidlasse spordipargi 

 Ehitame vähemalt ühe koerte jalutusväljaku  

 Rajame sportimiseks väliväljakuid ja paigaldame välitrenažööre 

 Rajame tenniseväljaku ja skatepargi 

 Aitame spordiklubidel tuua Keilasse rohkem võistlusi 

 Aitame kaasa Väärikate Ülikooli ja pensionäride ühenduse tegevusele 

 Suurendame spordi, terviseliikumise ning huvitegevuse rahastust vähemalt 

7% aastas 

 Toetame noorte omaalgatust ja kaasatust linnaelu kujundamisel 

 Toetame noortekohviku tegevust 

 Loome võimaluse linnaelanikele kiireks internetiühenduseks 

 

LINNARUUM – põhjamaiselt kaunis ja roheline 

 

 Istutame 500 uut puud 

 Jätkame linna kaunistamist hekkide, põõsaste ja lilledega 

 Hooldame ajaloolist maastikuparki jõesaarel ja parandame jõe veerežiimi 

 Rajame Keilasse jäätmejaama 

 Rajame matkaradu linna loodusmaastikel 

 Renoveerime Keila Miikaeli kiriku fassaadi 

 

TÄNAVAD – saavad korda 

 Remondime põhja ja lõuna linnaosa tänavad, sh Tuula tee, Põhja, Posti, 

Koidu, Teaduse, Jõe, Ohtu tänavad 

 Aitame korteriühistutel korrusmajade juures parkimisvõimalusi parandada 

 Ehitame välja lõuna linnaosa sajuvee kanalisatsiooni 

 Rajame täiendavalt kõnniteid vähemalt 5 km ulatuses (Jõe, Ülesõidu, Tähe, 

Ohtu tänavatel ja mujal) 

 Teeme koostööd Maanteeametiga lõunapoolse ümbersõidutee ehitamiseks 



 
 
LINNAJUHTIMINE – jätkame samas vaimus 
 

 Juhime linna ratsionaalselt ja pragmaatiliselt, kuid ei unusta suurelt 

mõtlemist ja suuri unistusi 

 Tagame, et linnavalitsuses töötavad kogenud ja kõrge kvalifikatsiooniga 

ametnikud 

 Taotleme aktiivselt EL välisrahastust ja tagame omafinantseeringu olemasolu  

 Laename ainult investeeringute jaoks 

 Tagame stabiilse linnavalitsuse ja hoiame Keila poliitilistest intriigidest vaba 

 Jätkame meeleldi koostööd seniste koalitsioonipartneritega 

 Jätkame koostööd ettevõtjate, kodanikuühenduste, koguduste, 

noorteorganisatsioonide, spordi- ja huviklubidega 

 Jätkame korteriühistute nõustamist ja teabepäevade korraldamist 

 Lahendame linnaelanike mured kiiresti ilma mõttetu bürokraatiata 

 Teeme aktiivset koostööd naaberomavalitsustega 

 Hoiame Keila turvalise 


