Eesti Reformierakonna ja valimisliit Sõbralik Keila
koalitsioonileping Keila linna juhtimiseks
29.oktoober 2017
Meie,
Keila rahva poolt valitud linnavolikogu liikmed, võtame ühise vastutuse
kodulinna hea käekäigu eest. Koalitsioonileping käsitleb meie poolt kokkulepitud
prioriteete, ent pole ammendav. Peame tähtsaks Keila tasakaalustatud arengut,
mis lähtub linnakodanike vajadustest ning linna reaalsetest rahalistest
võimalustest. Tahame, et Keila oleks nelja aasta pärast veel turvalisem, ilusam ja
põnevam koht, kus elada ja aega veeta. Selleks leppisime kokku alljärgnevas:
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VÄLJAKUTSED
Keilasse tuleb moodne meditsiinikeskus.
Teeme koostööd Maanteeameti ja Eesti Raudteega lõunapoolse
ümbersõidu rajamiseks.
Maksame haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ning noorsootöötajatele
kõrgemat töötasu.
Teeme koostööd Maanteeameti ja naaberomavalitsustega kergtee
rajamiseks Saue ja Kloogarannani.
Rajame keskparki purskkaevu ja kaasajastame pargiala.
HARIDUS
Ehitame algkoolimajale juurdeehituse. Loome juurde vajaliku hulga
klassi- ja olmeruume, rajame üldkasutatava spordisaali ning laiendame
sööklat.
Renoveerime Keila Ühisgümnaasiumi.
Ehitame Jaama tänavale uue lasteaia.
Teeme korda Vikerkaare lasteaia fassaadi.
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Uuendame lasteaedade mänguväljakud.
Seome lasteaia kohatasu lahti miinimumpalgast.
Vähendame vanemate poolt makstavat toiduraha lasteaedades,
seades eesmärgiks tasuta lasteaiatoidu.
Parandame liikluskorraldust lasteaedade ja koolide ümbruses ning
muudame jalgrattaparklad kaasaegseks ja turvaliseks.
VABA AEG
Männiku parki tuleb liikumisparadiis.
Ehitame noortekeskuse juurde spordipargi.
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, kultuuri ja huvitegevuse rahastust vähemalt 7%
aastas.
Toetame noorte omaalgatust ja kaasatust linnaelu kujundamisel.
Toetame noortekohviku tegevust.
Aitame Keilasse luua noortevolikogu.
Loome noortele tehnoloogialabori, kaasates kohalikke ettevõtteid.
Korrastame suhted Keila sõpruslinnadega.
Suurendame kultuurivahetust ning töötame välja kultuurivaldkonna
arengueesmärgid.
Ehitame lemmikloomade jalutusväljaku.
LINNARUUM
Renoveerime lauluväljaku, et Keilas toimuks rohkem sündmusi.
Jätkame linna kaunistamist puude, põõsaste ja lilledega. Istutame 500
uut puud.
Hooldame ajaloolist maastikuparki jõesaarel ja parandame jõe
veerežiimi.
Rajame matkaradu linna loodusmaastikel.
Aitame korda teha Keila Miikaeli kiriku fassaadi.
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Rajame Keilasse jäätmejaama.
Pöörame suurt tähelepanu turvalisusele linnas. Laiendame videovalve
alasid, suurendame vajadusel patrullide arvu. Teeme tihedat koostööd
politseiga.
TÄNAVAD
Remondime põhja ja lõuna linnaosa tänavad, sh Tuula tee, Põhja, Posti,
Koidu, Eha, Teaduse, Jõe, Ohtu tänavad.
Aitame korteriühistutel korrusmajade juures parkimisvõimalusi
parandada.
Ehitame linna lõunaosas sajuvee kanalisatsiooni.
Rajame täiendavalt kõnniteid vähemalt 5 km ulatuses (Jõe, Ülesõidu,
Tähe, Ohtu tänavatel ja mujal).
Kohandame Keila tänavad ratastooli- ja lapsevankrisõbralikumaks.
LINNAJUHTIMINE
Juhime linna ratsionaalselt ja pragmaatiliselt, kuid ei unusta suurelt
mõtlemist ja suuri unistusi.
Tagame, et linnavalitsuses töötavad kogenud ja kõrge
kvalifikatsiooniga ametnikud.
Kavandame linna avalikke teenuseid strateegiliselt, kasutades
täpsemaid demograafilisi analüüse
Taotleme aktiivselt Euroopa Liidu välisrahastust, tagame
omafinantseeringu olemasolu.
Laename ainult investeeringute jaoks.
Tagame stabiilse linnavalitsuse ja hoiame Keila poliitilistest intriigidest
vaba.
Jätkame koostööd ettevõtjate, kodanikuühenduste, koguduste,
perearstide, meditsiinitöötajatega, noorteorganisatsioonide, spordi- ja
huviklubidega.
Jätkame korteriühistute nõustamist ja teabepäevade korraldamist.
Lahendame linnaelanike mured kiiresti ilma liigse bürokraatiata.
Teeme aktiivset koostööd naaberomavalitsustega, aga seisame
iseseisva Keila linna eest.
3

6.11.
6.12.
7.

Loome kaasava eelarve põhimõtte, kus iga linnakodanik saab kaasa
rääkida linna investeeringute plaanis.
Kaasajastame linna digiväravad (kodulehed).
POLIITILINE VASTUTUS

Linnavolikogu juhid
7.1.
7.2.

Linnavolikogu esimehe kandidaadi esitab Reformierakond.
Linnavolikogu aseesimehe kandidaadi esitab valimisliit Sõbralik Keila.

Linnavolikogu alalised komisjonid
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7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

Rahanduskomisjoni esimehe kandidaadi esitab Reformierakond (RE).
Rahanduskomisjoni aseesimehe kandidaadi esitab valimisliit Sõbralik
Keila (SK).
Kultuurikomisjoni esimehe kandidaadi esitab RE.
Kultuurikomisjoni aseesimehe kandidaadi esitab RE.
Keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadi esitab SK.
Keskkonnakomisjoni aseesimehe kandidaadi esitab RE.
Sotsiaalkomisjoni esimehe kandidaadi esitab RE.
Sotsiaalkomisjoni aseesimehe kandidaadi esitab SK.
Korrakaitsekomisjoni esimehe kandidaadi esitab RE.
Korrakaitsekomisjoni aseesimehe kandidaadi esitab RE.

Linnavalitsus
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.

Linnapea ametikohale esitatakse Reformierakonna kandidaat.
Abilinnapea kandidaadid esitab Reformierakond.
Kahe linnavalitsuse liikme kandidaadi esitab valimisliit Sõbralik Keila.
Nelja linnavalitsuse liikme kandidaadi esitab Reformierakond.

Linna esindamine
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Linna esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidus on linnapea ja
volikogu esimees, nende asendusliikmeteks on abilinnapea ja volikogu
aseesimees.
Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku linnavolikogu esindaja on volikogu
esimees ja tema asendaja volikogu aseesimees. Linnavalitsuse esindaja
on linnapea ning tema asendaja abilinnapea.
Eesti Linnade Liidu volikogu esindaja on linnapea ja tema asendaja
abilinnapea.
Linna esindajaks MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul
on linnapea ja tema asendajana abilinnapea.

Koalitsioonileping on sõlmitud 29. oktoobril 2017 Keila linnas ja allkirjastatud
Eesti Reformierakonna ja valimisliit Sõbralik Keila esindajate poolt.

Enno Fels, Reformierakond

Jaan Murdla, Sõbralik Keila

Koalitsiooni liikmed:
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