SUURED VÄLJAKUTSED
• Uus lauluväljak
• 15 minuti linn – kogu linna ühendav kergteede võrgustik,
et jalgsi või rattaga saaks kõikjale 15 minutiga
• Äratame linnasüdame ellu – moodsad elamud, hea avalik ruum,
uus haljastus, välikohvik, kontserdid, laadad
• Loomelinnak – uus põnevate kohtumiste paik igas vanuses
külastajale
• Suurem turg ja turuhoone
• Klubihoone Terviseradadele – riietumiseks, pesemiseks,
ootamiseks koos WC, sauna, kohviku ja wifiga
• Kooli- ja kogukonnaaed – tarkus loodusest igale eale

PÕNEV KEILA
• Rohkem põnevaid sündmusi: turupäevad, vabaõhukontserdid,
spordiüritused
• Valgustatud uisuväljak koos laenutusega
• Jõeparki mänguväljak, õppekohad ja paadisadam
• Kino
• Keila jõe promenaad – jalutuskäik üle seitsme silla
• Keila jõele tähistus
• Teeme korda jõeäärsed ujumiskohad ja päevitamisalad.
Ka talisupluse harrastajad saavad kaasaegsemad tingimused
• Koertepark
• Suvekohvik Keskpargis
• Toetame rahaliselt huvitavaid algatusi ja kultuurisündmusi
• Lisame kooli juurde õueatraktsioone

TARK KEILA
• Piisavalt kohti – väikeste lastega pered ei pea muretsema
lasteaiakoha pärast
• Kaasajastame algkoolimaja ja Vikerkaare lasteaia
• Keila Kool gümnasistide esimeseks eelistuseks
• Väärtustame tugiõpet: logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid
• Kogupäevakool hariduslike erivajadustega lastele
• Lähtume kiusamisvaba kooli põhimõtetest
• Pakume tuge, et muukeelsetest peredest lastel oleks eesti
õppekeelega lasteaedades ja koolis kergem kohaneda
• Aitame õpetajatel luua moodsat õpikeskkonda
• Soodustame õpilasfirmade ja -projektide juhendamist
• Tagame, et Keilas teenivad õpetajad valdkonna Harjumaa
keskmisest enam

SPORTLIK KEILA
• Ehitame jalgpalliväljakute juurde spordihalli
• Uued spordiväljakud: tenniseväljak, jõulinnakud koos
välitrenažööride ja crossfit võimalustega
• Tänavakorvpall on moes - 3x3 korvpalliväljakud koos tribüünidega
• Suurendame huvitegevuste rahastamist vähemalt 10% igal aastal
• Laiendame Terviseradade valgustamist, et ka pimedal ajal
turvaliselt joosta, rullitada või jalutada
• Ujumisõpetuse võimaldamine alates lasteaiast
• Säästlik kunstlume tootmine suusaradadel
• Suusatõstuk Terviseradade kõrgeimale tipule
• Pumptrack ja skatepark

UUTE EHITISTE KEILA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lõunapoolne ümbersõit
Turuhoone
Loomelinnak
Spordihall
Klubihoone tervisradadele
Lauluväljak
Avalikud tualetid
Parkla Kultuurikeskuse taha
Uus sild

• Kergteed Kloogarannani ja
Valinguni – koostöös riigi ja
naabritega

VÄÄRIKATE KEILA
• Rohkem ühistegevust ja kohtumisi, et keegi ei jääks väärikas eas
soovimatult üksi
• Loome uusi võimalusi põlvkondadevahelisi piire ületavaks suhtluseks
• Toetame tegusaid organisatsioone: Väärikate Ülikooli ja
Keila Pensionäride Ühendust
• Loome linnale nõuandjaks Eakate Nõukogu
• Aitame tõsta eakate digioskusi
• Arvutid neile, kes seda vajavad
• Kasutajatugi eakatele digioskuste parandamiseks
• Toetame rahaliselt eakate aktiivsust ja algatusi
• Eakate päevahoid, et vähendada omastehooldajate koormust
• Juubelitoetus, ravimitoetus, tasuta ujumine, huviringid,
transporditoetus

ROHELINE KEILA
• Jalutajate paradiis – 15 minuti linn. Kõnniteed korda,
eemaldame ristumistel kõrged äärekivid
• Igale bussipeatusele ootepaviljon ja elektrooniline tabloo
• Istutame 1000 uut puud ja põõsast
• Keila ühistransport hakkab sõitma roheenergial
• Planeerime targalt, et vähendada müra- ja valgusreostust

DIGI KEILA
•
•
•
•
•
•

Ametnike veebivastuvõtt, et suhtlus linnaga oleks mugavam
Linnaga peab saama asju ajada kodust lahkumata
Vähendame linna digitaalset jalajälge
Avalik internetilevi linnaasutustes ja pargis
Püüdleme paberivaba asjaajamise poole
Kajastame kohalikke uudiseid operatiivselt sotsiaalmeedias

TURVALINE KEILA
•
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•

Panustame ennetusse vaimse tervise ja heaolu valdkonnas
Kaalume munitsipaal perearstikeskuse loomist
Aitame kaasa eriarstiabi võimaluste laiendamisele Keila Haiglas
Günekoloogi/ämmaemanda vastuvõtt
Toetame pilt-diagnostika võimaluse jäämist Keila Haiglasse
Uuendame linna videokaamerate süsteemi
Jätkame Lõuna-Keila liikluskorralduse kaasajastamisega,
sh parandame kergliiklejate liikumisvõimalusi ja ohutust;
Toetame Keila päästekomando tegevust
Aitame suurendada eramajade tuleohutust
Toetame naabrivalve algatusi
Parandame avalike hoonete ligipääsetavust
liikumis- ja nägemispuudega inimestele
Teeme pimeda aja valgemaks: tänavavalgustuse
kaasajastamine, esindushoonete fassaadivalgustus,
põnevad valgusinstallatsioonid

JUHTIMISE PÕHIMÕTTED
• Hindame linnajuhtimises kogemust, teadmisi ja haridust.
Oleme avatud uutele ideedele. Kaasame nii noori kui vanu,
et vaim püsiks värske ja mõte selge
• Kaalume otsustamisel alati mõju keskkonnale ja inimeste tervisele
• Linn peab kasvama mõistlikult: oleme
jätkusuutliku kinnisvaraarenduse poolt
• Väärtustame ettevõtjaid: taristu
olemasolu, tööstuspargi toetamine,
kiired ja õiglased planeeringud ning
loamenetlused
• Kasutame EL toetusi, et teha
rohkem ja kiiremini

