
 

 

Eesti Reformierakonna ja valimisliit Sõbralik Keila  

koalitsioonileping Keila linna juhtimiseks 

 
        15.november 2021 

  

Meie, 

 

Keila rahva poolt valitud volikogu liikmed, võtame ühise vastutuse kodulinna 

käekäigu eest. Käesolev koalitsioonileping käsitleb meie poolt kokkulepitud 

prioriteete, ent pole ammendav. Me peame tähtsaks Keila tasakaalustatud 

arengut, mis lähtub linnakodanike vajadustest ning linna rahalistest 

võimalustest. Me tahame, et Keila oleks nelja aasta pärast veel parem koht, kus 

elada, töötada, aega veeta, lapsi kasvatada ja väärikalt vananeda. Selle 

saavutamiseks leppisime kokku järgnevas: 

 

1. SUURED VÄLJAKUTSED 

 

1.1. Uus lauluväljak. 

1.2. 15 minuti linn - kogu linna ühendav kergteede võrgustik, et jalgsi või 

rattaga saaks kõikjale 15 minutiga. 

1.3. Loomelinnak – uus kohtumiste paik igas vanuses külastajale. 

1.4. Turuhoone. 

1.5. Äratame linnasüdame ellu – moodsad elamud, hea avalik ruum. 

1.6. Klubihoone Terviseradadele. 

 

2. HARIDUS 

 

2.1. Väikeste lastega pered ei pea muretsema lasteaiakoha pärast. 

2.2. Jälgime lastele pakutava toidu kvaliteeti koolides ja lasteaedades. 

Säilitame lasteaedade köögid. 
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2.3. Rakendame õpetajatele piirkonna parima palga- ja 

motivatsioonipaketi ning noore õpetaja tugipaketi. Kasvavad  lasteaia- 

ja huvihariduse õpetajate palgad. 

2.4. Väärtustame tugiõpet: logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid.  

2.5. Kogupäevakool hariduslike erivajadustega lastele. 

2.6. Õpetajate ja õppijate vaimse tervise toetamine ning tugisüsteemide 

tõhustamine.  

2.7. Pakume tuge, et muukeelsetest peredest lastel oleks eesti 

õppekeelega lasteaedades ja koolis kergem kohaneda. 

2.8. Toetame koolide ja ülikoolide koostöö laiendamist ning tudengite 

teaduslaborite ja -teatrite kaasamist. 

2.9. Keila Kool gümnasistide esimeseks eelistuseks. Riigigümnaasiumite 

lisandumisel lähipiirkonda leiame Keila gümnaasiumi tugevused. 

2.10. Jätkame haridusasutuste renoveerimist, erilise tähelepanu all 

ventilatsioonisüsteemid. 

2.11. Aitame õpetajatel luua moodsat õpikeskkonda. Julgustame 

koostööalgatusi õpilastele paindlike õpiteede loomiseks ja õpetajatele 

professionaalsuse tõstmiseks.  

2.12. Soodustame õpilasfirmade ja -projektide juhendamist. 

2.13. Jätkame peredele suunatud tasuta koolituste korraldamist. 

2.14. Kooli- ja kogukonnaaed – tarkus loodusest igale eale. 

  

3. TERVIS 

 

3.1. Aitame kaasa uute pere- ja eriarstide tulekule Keilasse. 

3.2. Panustame ennetusse vaimse tervise ja heaolu valdkonnas. 

3.3. Toetame diagnostikateenuste jäämist Keila Haiglasse. 

3.4. Parandame patsienditranspordi kättesaadavust. 

3.5. Leiame raske ja keskmise puudega pereliikmetest hooldajatele 

võimalusi iseendale pühendumiseks. 

3.6. Toetame juhtumikeskset, terviklikku ja paindlikku lähenemist 

sotsiaalvaldkonnas. Suurendame vastavalt vajadusele tugiisikute 

hulka. 
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3.7. Peame oluliseks erivajadustega inimeste liikumisvõimaluste 

avardamist. Parandame avalike hoonete ligipääsetavust liikumis- ja 

nägemispuudega inimestele. 

 

 

4. TURVALISUS 

 

4.1. Pöörame tähelepanu liiklejate turvalisusele – paigaldame vajadusel 

kumerpeeglid, valgustuse, kaasajastame videokaamerate süsteemi 

ning teeme koostööd turvafirmade, politsei ja päästjatega. 

4.2. Toetame Keila päästekomando ja politsei tegevust.  

4.3. Aitame suurendada eramajade tuleohutust. 

4.4. Toetame naabrivalve algatusi. 

4.5. Teeme pimeda aja valgemaks: tänavavalgustuse kaasajastamine, 

esindushoonete fassaadivalgustus, põnevad valgusinstallatsioonid. 

 

5. TÄNAVAD JA LIIKUMINE 

 

5.1. 15 minuti linn – kogu linna ühendav kergteede võrgustik, et jalgsi või 

rattaga saaks kõikjale 15 minutiga. 

5.2. Jätkame Keila tänavate muutmist ratastooli- ja lapsevankrisõbralikuks. 

5.3. Pöörame tähelepanu Lõuna-Keila ja Mudaaugu piirkondade taristule – 

bussiootepaviljonid, kergliiklusteede võrgustik, mänguväljakud jms. 

5.4. Arvestame bussigraafiku koostamisel õpilaste vajadustega. 

5.5. Igale bussipeatusele kaasaegne ootepaviljon. 

5.6. Tänavate renoveerimise kava, et pidev remont ei muutuks igapäevaelu 

häirivaks. 

5.7. Taotleme jätkuvalt teise raudteeülesõidu rajamist. 

 
6. SPORT 

 

6.1. Ehitame jalgpalliväljakute juurde spordihalli. 

6.2. Uued spordiväljakud: tenniseväljak, jõulinnakud koos välitrenažööride, 

crossfit võimalustega, pumptrack ja skatepark, 3x3 korvpalliväljakud. 

6.3. Suurendame huvitegevuste rahastamist vähemalt 10% igal aastal. 
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6.4. Laiendame Terviseradade valgustamist, et ka pimedal ajal turvaliselt 

joosta, rullitada või jalutada. 

6.5. Ujumisõpetuse võimaldamine alates lasteaiast. 

6.6. Säästlik kunstlume tootmine suusaradadel. 

6.7. Toetame Keila sportlaste individuaal – ja võistkondlikku tippsporti. 

6.8. Toetame Keila korvpalli meistrivõistluste traditsiooni taastamist. 

6.9. Toetame rahvaspordisarjade loomist, et pakkuda jõukohaseid tegevusi 

kõigile soovijatele, ka liikumisraskustega inimestele. 

 

 

7. KULTUUR 

7.1. Loomelinnak – uus kohtumiste paik igas vanuses külastajale 

7.2. Toetame raamatukogu ja muuseumi innovaatilist arengut ja 

kujunemist olulisteks teadmiskeskusteks 

7.3. Toetame taidlus- ja huviringide tegevuse jätkumist. Soodustame 

võrgustikutööd ja infovahetust ning oleme abiks tegevusvaldkonnaga 

seotud projektide koostamisel ja juhendamisel. 

7.4. Avame linna uudistajatele – loome asjakohase viidasüsteemi ning 

nutirajad. 

 

 

8. VABA AEG  

 

8.1. Rohkem põnevaid sündmusi: turupäevad, vabaõhukontserdid, 

spordiüritused. 

8.2. Valgustatud uisuväljak koos laenutusega. 

8.3. Jõeparki mänguväljak, õppekohad ja paadisadam. 

8.4. Kino. 

8.5. Keila jõe promenaad – jalutuskäik üle seitsme silla. 

8.6. Teeme korda jõeäärsed ujumiskohad ja päevitamisalad. Ka talisupluse 

harrastajad saavad kaasaegsemad tingimused. 

8.7. Koertepark. 

8.8. Suvekohvik Keskpargis. 

8.9. Lisame kooli juurde õueatraktsioone. 
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8.10. Kujundame koostöös noortega kõrgseikluspargi visiooni ja leiame selle 

rajaja. 

8.11. Loome noortele tehnoloogialabori, kaasates kohalikke ettevõtteid. 

8.12. Leiame võimaluse noorte koosviibimiskohtade loomiseks värskes 

õhus. 

8.13. Julgustame ja toetame noorte algatatud ajutisi ning linnaruumiga 

eksperimenteerivaid lahendusi. 

8.14. Toetame noortevolikogu ja Noortelehe järjepidevust ning 

entusiastlikku toimimist. 

 

9. VÄÄRIKAS VANANEMINE 

 

9.1. Rohkem ühistegevust ja kohtumisi, et keegi ei jääks väärikas eas 

soovimatult üksi. Loome uusi võimalusi põlvkondadevahelisi piire 

ületavaks suhtluseks 

9.2. Toetame Väärikate Ülikooli ja Keila Pensionäride Ühendust. 

9.3. Loome linnale nõuandjaks Eakate Nõukogu. 

9.4. Aitame tõsta eakate digioskusi. 

9.5. Toetame rahaliselt eakate aktiivsust ja algatusi. 

9.6. Eakate päevahoid, et vähendada omastehooldajate koormust 

9.7. Parandame eakate transpordivõimalusi. 

9.8. Käivitame hõbemajanduse programme, et julgustada eakaid osutama 

jõukohaseid teenuseid eakaaslastele, pakkumaks eneseteostuse 

võimalust ja rõõmu ühiskonnaelus osalemisest. 

9.9. Algatame arutelu linna eakate partnerluskodu või eakate kvartali 

visiooni loomiseks, et eakad saaksid teineteisele toeks ja abiks olles 

võimalikult kaua oma tuttavas keskkonnas hakkama. 

 

10. KESKKOND 

 

10.1. Keila linn on eeskujuks jäätmete sorteerimisel ja taaskasutuse 

rakendamisel. 

10.2. Istutame 1000 uut puud ja põõsast. 

10.3. Eelistame roheenergia kasutamist Keila ühistranspordis. 

10.4. Planeerime targalt, et vähendada müra- ja valgusreostust. 
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10.5. Hoiame linna veeressurssi ning töötame välja juhised sademevee 

kogumiseks ja kasutamiseks. 

10.6. Teeme koostööd toidupäästjatega. 

10.7. Vähendame linna digitaalset jalajälge. 

 

11. ETTEVÕTLUS 

 

11.1. Linn peab kasvama mõistlikult: oleme jätkusuutliku 

kinnisvaraarenduse poolt. 

11.2. Väärtustame ettevõtjaid: taristu olemasolu, tööstuspargi toetamine, 

kiired ja õiglased planeeringud ning loamenetlused. 

11.3. Soodustame Keilasse uute rohelise mõtteviisiga ning 

teadmismahukate tööstus- ja logistikaparkide tekkimist. 

11.4. Toetame lahenduste loomist, mis viivad tootjad ning tarbijad 

nõudluspõhiselt kokku ja aitavad kaasa väiketootjate ja ettevõtjate 

võrgustike arendamisele. 

11.5. Julgustame ettevõtjaid end eksponeerima linna infokanalites. 

 

12. JUHTIMINE 

 

12.1. Hindame linnajuhtimises kogemust, teadmisi ja haridust. Oleme 

avatud uutele ideedele. Kaasame nii noori kui vanu, et vaim püsiks 

värske ja mõte selge. 

12.2. Tõhustame infovahetust linnaelanikega arendusprojektide elluviimisel, 

et leida kompromissid ja lahendused enne ehitustööde algust. 

12.3. Pöörame suuremat tähelepanu linna avalikele infokanalitele, et 

ametlik info oleks selge ja lihtsasti kättesaadav.  

12.4. Loome kommunikatsiooniplaani, mis on aluseks infovahetuse 

tõhustamisele nii linna enda asutuste kui  linnaelanikega, aga ka Keila 

maine kasvatamiseks üleriiklikus meedias. 

12.5. Kaalume otsustamisel alati mõju keskkonnale ja inimeste tervisele 

12.6. Ametnike veebivastuvõtt, et suhtlus linnaga oleks mugavam. Linnaga 

peab vajadusel saama asju ajada kodust lahkumata. 

12.7. Kasutame EL toetusi, et teha rohkem ja kiiremini. 
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13. POLIITILINE VASTUTUS 

 

Linnavolikogu juhid 

 

13.1. Linnavolikogu esimehe kandidaadi esitab Reformierakond. 

13.2. Linnavolikogu aseesimehe kandidaadi esitab valimisliit Sõbralik Keila. 

 

Linnavolikogu alalised komisjonid 

 

13.3. Rahanduskomisjoni esimehe kandidaadi esitab valimisliit Sõbralik 

Keila. 

13.4. Kultuurikomisjoni esimehe kandidaadi esitab Reformierakond. 

13.5. Keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadi esitab VL Sõbralik Keila. 

13.6. Sotsiaalkomisjoni esimehe kandidaadi esitab Reformierakond. 

13.7. Korrakaitsekomisjoni esimehe kandidaadi esitab Reformierakond. 

13.8. Planeerimiskomisjoni esimehe kandidaadi esitab Reformierakond. 

13.9. Revisjoni komisjoni aseesimehe kandidatuuri esitab Reformierakond. 

13.10. Revisjonikomisjoni liikme kandidatuuri esitab VL Sõbralik Keila. 

 

 

 

Linnavalitsus 

 

13.11. Linnapea ametikohale esitatakse Reformierakonna kandidaat. 

13.12. Abilinnapea kandidaadid esitab Reformierakond. 

13.13. Kahe linnavalitsuse liikme kandidaadid esitab valimisliit Sõbralik Keila. 

13.14. Nelja linnavalitsuse liikme kandidaadid esitab Reformierakond. 

 

Linna esindamine 
 

13.15. Linna esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidus on linnapea ja 

volikogu esimees, nende asendusliikmeteks on abilinnapea ja volikogu 

aseesimees. 



8 
 

13.16. Eesti Linnade ja valdade Liidu üldkoosoleku linnavolikogu esindaja on 

volikogu esimees ja tema asendaja volikogu aseesimees. 

Linnavalitsuse esindaja on linnapea ning tema asendaja abilinnapea. 

13.17. Eesti Linnade ja valdade Liidu volikogu esindaja on linnapea ja tema 

asendaja abilinnapea. 

13.18. Linna esindajaks MTÜ Põhja Eesti Ühistranspordikeskuse 

üldkoosolekul on linnapea ja tema asendajana abilinnapea. 

 

 

 

Koalitsioonileping on sõlmitud 15. novembril 2021 Keila linnas ja allkirjastatud 

Eesti Reformierakonna ja valimisliit Sõbralik Keila esindajate poolt. 

 

 

 

Enno Fels, Eesti Reformierakond       Jaan Murdla, VL Sõbralik Keila 

 

 

 

 

Koalitsiooni liikmed: 


