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Tamm.
Jaan Murdla avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Keila linna 2018. aasta majandusaasta I lisaeelarve
3. Keila linna arengukava aastateks 2013 – 2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
4. Puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamine teenuse taotlemise ja
määramise kord
5. Omafinantseeringu tagamine
6. Osaühingu Varahooldus osa müük Aktsiaseltsile Keila Vesi
7. Osaühingu Keila Tervisekeskus Keila Hariduse Sihtasutusele kuuluva osa ostmine
8. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Komisjoni aseesimees andis sõna Tatjana Tammele.
T.Tamm: käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõuga tehakse ettepanek kinnitada Keila
linna konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruanne.
Aastaaruande koostamisel on tuginetud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse § 29-le, Riigi Raamatupidamise Üldeeskirjale ja ka Rahandusministeeriumi
poolt väljastatud Kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
koostamise juhendile.
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Keila Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2017 koosneb linnapea
pöördumisest, tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest
koos kassapõhise eelarve täitmisega, reservfondi kasutamise aruandest ja sõltumatu
vandeaudiitori aruandest.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne koosneb konsolideeritud
põhiaruannetest (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste
aruanne) ja eelarve täitmise aruanne, mis on alates 2012. aastast üks põhiaruannetest ning
vastavatest lisadest, sisaldades ka konsolideerimata emaettevõtte põhiaruandeid.
Keila linna konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamiseks on Keila
Linnavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja tütarettevõtete
saldoandmike ühesuguste kontode saldod liidetud rida-realt meetodil ja nende vahelised
nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.
Keila linna osalusega äriühingud on:

AS Keila Vesi
Keila linna osalus 100%;

Keila Tervisekeskus OÜ Keila linna osalus 91%;

OÜ Varahooldus
Keila linna osalus 49%;

Keila Alushariduse OÜ Keila linna osalus 34%.
Keila linna loodud sihtasutused on:
 Keila Hariduse Sihtasutus
 SA Keila Leht
Tegevusaruandes on kajastatud 2017.a. toimunud olulisemad sündmused ja tegevused.
2017. aasta majandusaasta aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideeritud majandusaasta aruande bilansimaht seisuga 31.12.2017 on 40,7 miljonit
eurot, võrreldes 2016 aastaga on bilansimaht suurenenud 2,0 miljoni euro võrra.
Põhivarade maht 2017. aastal oli 35,1 miljonit eurot, 2016 aasta põhivarade maht oli
33,9 miljonit eurot, see tähendab, et põhivarade maht on kasvanud 1,2 miljoni euro võrra.
Põhivara kulum oli 1,7 miljonit eurot.
Kohustusi oli konsolideerimisgrupil 2017.a. 31.detsembri seisuga 12,0 miljonit eurot,
võrreldes eelmise aastaga on kohustuste summa vähenenud 1,3 miljoni euro võrra.
Laenukohustuste summa võrreldes eelneva perioodiga on vähenenud 1,2 miljoni euro
võrra ehk siis 2016. aastal oli laenukohustuseks 11,4 miljonit eurot ning 2017. aasta
lõpuga 10,2 miljonit eurot.
Konsolideerimisgrupi vahel jagunevad laenud alljärgnevalt:
Keila Linnavalitsus 0,3 milj. eurot
Keila Vesi 0,8 miljonit eurot
SA Keila Haridus 9,1 miljonit eurot
2017. aasta tegevustulud ja -kulud suurenesid võrreldes 2016 aastaga 1,1% võrra.
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Konsolideeritud aastaaruande tulem oli positiivne, ehk siis tegemist on kasumiga
summas 2,77 miljonit eurot, 2016 aasta tulemiks oli 2,45 miljonit eurot kasumit.
Tööjõukulud kasvasid võrreldes eelmise, 2016. aastaga, 770,5 tuhande euro võrra, see on
10,7%.
Konsolideerimata emaettevõtte bilansimaht oli 24,9 miljonit eurot, võrreldes 2016
aastaga on see suurenenud 2,5 miljoni euro võrra.
Aruandeperioodi tulem oli positiivne, 3,0 miljonit eurot.
Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus on 6,2 miljonit eurot, mis ei ületa
rahandusministri määrusega kehtestatud piirmäära (netovõlakoormuse arvestuslik
ülemäär 9 914,4 tuhat eurot)
Keila linna 2017. aasta esialgne tasakaalustatud eelarve koos ületuleva kassajäägiga oli
summas 10,3 miljonit eurot (2016.a. oli 8,9 miljonit eurot). Eelarveaasta kestel tehtud
täpsustuste tulemusena kujunes lõplikuks tulude-kulude tasakaalustatud eelarveks 14,5
miljonit eurot (2016.a. oli see 14,6 miljonit eurot).
Füüsilise isiku tulumaksu laekumise summa oli eelarves planeeritud 8,8 miljonit eurot,
laekus 9,0 miljonit eurot. 2017. aasta eelarve tulude plaan täideti 101,8 protsendiliselt.
2017.a. reservfondi vahendeid ei kasutatud.
Audiitori järeldusotsus:
meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis
olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember
2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust,
konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga.
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2018. aasta majandusaasta I lisaeelarve
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2018. aasta I lisaeelarve,
mille tulemusel suureneb 2018. aastaks kinnitatud eelarve 5 036 705 euro võrra.
Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 4 770 685
eurot, põhitegevuse kulud 4 535 499 eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas
-2 024 919 eurot. Likviidsete varade muutus -1 789 728 eurot.
Kahe lugemise vahepeal muudatusettepanekuid ei tulnud.
Eelarvesse lisandusid:
Riigieelarvelise toetuse lepingu nr 92 järgi eraldatakse Keila Kooli riigikaitseõpetuse
õppekäigu (-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks 7
092 eurot.

4
Noorsootöö Keskuse poolt toetatakse Keila Noortekeskuse projekti – Noorsootöö uulitsale
summas 2 858 eurot.
Kultuuriministeerium eraldas käskkirjaga nr 63 Harju Maakonnaraamatukogule 600 eurot
projekti "Kuidas mõista noori" läbiviimiseks.
Lepingu nr. M01-18/0032 alusel eraldati Keila Kultuurikeskusele Eesti Kultuurkapitalilt 354
eurot Keila 80 ürituste korraldamiseks.
Päästeametiga sõlmitud lepingu „500 kodu korda“ raames eraldati linnale 10 148 eurot,
vahendid kirjendatakse tegevusalal Sotsiaalteenused riskirühmadele.
Samuti kavandatakse värvida Keskväljak 11 hoone fassaad ja selle tarbeks planeeritakse
täiendavalt 20 000 eurot Keila Linnavalitsuse majanduskulude suurendamist.
Vastavalt kinnitatud pakkumusele eraldada täiendavalt 12 000 eurot lasteaiale Vikerkaar
investeeringuteks.
Koostöös OÜ-ga Stratum kavandatakse alustada uuringuid Keila lõunapoolse ümbersõidu
vajalikkusest ja sellest tulenevalt eraldatakse 6000 eurot tegevusala Teede ja tänavate
korrashoid majanduskuludeks.
Tuginedes abilinnapea poolt esitatud taotlusele ja võttes arvesse esitatud korrigeeritud
Keskpargi projekti eraldada 100 000 eurot tegevusalale Puhkepargid ja -baasid kululiigile
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine.
Rahandusministeerium on tänavu kergliiklusteede reservprojektide toetusskeemile eraldanud
täiendava summa, millega tekib võimalus Keila linnal taotleda vahendeid projektile
„Kergliiklustee rajamine Ülejõe tee ja Keila jõe kallasrajale, 2018 aasta kavandatakse linna
eelarvest töid 20 000 euro ulatuses. Ressurss suunatakse tegevusalale Ülejõetee kergliiklustee
rajamine.
Tuginedes SA Keila Haridus ettepanekule ostetakse SA-lt OÜ Keila Tervisekeskus osa täies
ulatuses ja selleks eraldatakse täiendavalt 173 491 eurot osade soetamiseks
Vastavalt Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2018 otsusele nr 8 võõrandati otsustuskorras
Linnamäe tee kinnistu. Laekunud vahendid summas 3 800 eurot suunatakse lasteaed Vikerkaar
B-korpuse investeeringuteks.
Vastavalt 10.veebruaril 2012 sõlmitud Keila Linnavalitsuse ja MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskuse vahelisele halduslepingule täpsustatakse iga-aastaselt linna poolt ÜTKle tasutavat dotatsiooni. Sellele tuginedes vähendatakse 13 500 euro võrra vahendeid
tegevusalal Ühistranspordikorraldus ja vabanenud vahendid suunatakse tegevusalale
Planeerimine kululiigile Rajatiste majandamiskulud Raba ja Ringtee piirkonna
detailplaneeringute teostamiseks.
Otsustati: ühehäälselt toetada määrust esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3
Keila linna arengukava aastateks 2013 – 2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: otsuse eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna arengukava tegevuskava
muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2022 heakskiitmine ning avalikule
väljapanekule suunamine.
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Avalik väljapanek toimub 4. juunist kuni 4. juulini 2018 ja avalik arutelu 13. augustil
2018.
Tegevuskavast tooksin välja mõningad muudatused:
Tasuta koolitoidu jagamine 1.-7. klassini (igal aastal lisandub üks klass, eesmärk on
jõuda 9. klassini).
Keila Kooli laienemine Pargi tänava kinnistul 2018-2019.
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanema poolt tasutava toiduraha etapiviisiline
vähendamine tasuta toitlustamiseni eesmärgiga jõuda tasuta lasteaiatoiduni aastaks 2021.
T.Suslov: tegevuskavasse on sisse viidud planeeritavad projektid:
kogukonnas elamise teenuse arendamine ja osutamine,
eakatele avahooldusteenuste arendamine ( hooldus-põetus sh mäluhäiretega isikutele),
kergliiklustee rajamine Ülejõe tee ja Keila Jõe kallasrajale koos jalakäijate sillaga,
Jäätmejaama arendamine,
Jätkub üldplaneeringu koostamine,
Keskpargi kordategemine
A.Reiska K.Kalamehele: loodame Pargi 2 koolimaja laiendamisel kasutada koolivõrgu
arendamise meedet.
T.Suslov S.Ušakovale: Posti tänava remont praegu eelnõus sees ei ole, aga
vastavasisulise ettepaneku võib teha.
Eelarvestrateegias on võrreldes kehtiva eelarvestrateegiaga sisse toodud 2017. aasta
tegelikud näitajad ning lisatud 2022. aasta. Strateegia on koostatud vastavalt
rahandusministeeriumi kavale.
Keila linna sõltuvad üksused on 2018. aastal eelarvestrateegias konsolideerimisgrupi
üksused OÜ Keila Tervisekeskus ja Keila Hariduse SA. Eelarvestrateegias ei kajastata
sõltuvate üksuste koosseisus konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid OÜ
Varahooldus, SA Keila Leht ja AS Keila Vesi.
Eelarvestrateegias on välja toodud riigipoolne prognoos.
Linnale on jäänud praeguseks 3 laenu: Keila linnal, AS-l Keila Vesi ja Keila Hariduse
SA-l. Arvestusüksuse laenukohustuste maht 2017 .aasta lõpu seisuga on 9 352,3 tuhat
eurot. Netovõlakoormuse suuruseks on 60%.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 4
Puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamine teenuse taotlemise ja määramise
kord
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: määruse eelnõuga tehakse ettepanek kehtestada puuetega inimeste eluaseme
füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord.
Toetuse suuruse ja kohanduste arvu aluseks on puudega inimeste arv KOV-is
taotlusvooru väljakuulutamise 1. jaanuari seisuga. Keila linnas on puudega inimeste arv
682, kohanduste arv 8 ja toetuse maksimaalne suurus 39 864 eurot, seega KOV kohustus
15 protsenti on 5979,6 eurot, mis on planeeritud Keila linna 2018 eelarvesse.
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Toetatavaks tegevuseks on kohanduse saaja eluruumi kohandamine liikuvusega seotud
toimingute (sh sissepääsu kohandamine, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee
kohandamine ning hoone, selle territooriumile sissepääsu ja piirde kohandamine) ning
hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.
Kadri Kalamees taandas ennast hääletuselt.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 5
Omafinantseeringu tagamine
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: otsuse eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast
pikemaajalisele projektile, mille eesmärk on Keilas päevakeskuse loomine mäluhäiretega
isikutele, koduteenuse ja täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavuse parandamine
Keila linnas.
Projekti eesmärk on pakkuda tuge ja teenuseid suure hoolduskoormusega tööealisele
lähedasele/omastele, kes ei saa üldse või saavad osaliselt olla tööturul aktiivsed, ning
tööealiste erivajadustega inimeste tööturule jõudmiseks, nende tööturul hoidmiseks,
töötamise võimekuse suurendamiseks.
Projekti kogumaksumuseks on arvestanud 162 370 eurot, millest 25%, s.o. 40 592,50
eurot, on omaosalus. Projekti toetusena taotletakse 121 778 eurot. Projekti eelarve on
veel lõplikult kinnitamata, seetõttu on eelnõus käsitletud omafinantseeringuna summa
41 000 eurot. Summa jaguneb kolme aasta peale. Projekt algab oktoobris 2018 ja lõpeb
augustis 2020. Projekti lõppedes jätkatakse teenuste osutamist omavalitsuse toel vajalikus
mahus, rakendades ka klientide omaosalust ning vabade päevahoiu teenuskohtade
olemasolul müüakse teenust ka naabervaldade inimestele. Koduteenusele ja
päevahoiuteenusele kehtestab Keila Linnavalitsus teenuse hinna.
Projekti lõppedes jätkab tööd projektijuht/hoolduskoordinaator, kes jääb koordineerima
hooldusteenuse ja päevahoiuteenuse osutamist ja viib läbi hooldusvajaduse hindamised. 3
hooldustöötajat jätkavad teenuste pakkumist. Eeldatavad kulud pärast projekti lõppemist:
palgafond- 3 hooldustöötajat 3600 eurot kuus, 1 projektijuht/hooldusteenuste
koordinaator 1605 eurot kuus.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 6
Osaühingu Varahooldus osa müük Aktsiaseltsile Keila Vesi
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: otsuse eelnõu on ette valmistatud linna äriühingute tegevuste parema
koordineerimise eesmärgil.
Osaühingu Varahooldus osakapital on 400 000 eurot ja see koosneb kahest osast, s.o.
Keila linnale kuuluva osaühingu Varahooldus osa nimiväärtus on 196 000 eurot ja
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aktsiaseltsile Keila Vesi kuulub osaühingu Varahooldus osa nimiväärtusega 204 000
eurot.
Keila linn müüb 196 000 eurose nimiväärtusega osa aktsiaseltsile Keila Vesi. Aktsiaselts
Keila Vesi tasub omandatava osa eest Keila linnale 196 000 euro Keila Linnavalitsuse
arvelduskontole hiljemalt 1. septembriks 2018. Lin
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 7
Osaühingu Keila Tervisekeskus Keila Hariduse Sihtasutusele kuuluva osa ostmine
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: otsuse eesmärgiks on Osaühingu Keila Tervisekeskus Keila Hariduse
Sihtasutusele kuuluva osa omandamine.
Eelnõuga omandatakse osaühingu Keila Tervisekeskus Keila Hariduse Sihtasutusele
kuuluv osa nimiväärtusega 500 000 eurot, mille bilansiline maksumus seisuga 31.
detsember 2017 on 373 491 eurot, tasudes viimasena nimetatud summa Keila Hariduse
Sihtasutuse arvelduskontole 1. oktoobriks 2018.
Käesoleva tehingu puhul ei ole tegemist laenukeelu olukorraga, kuigi ostja on müüja
asutaja,
ning
müügihinna
tasumisel
on
tegemist
käibes
tavalise
müügijärelmaksutingimusega.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 8
Kohalalgatud küsimused
A.Reiska: panime rahandusministeeriumile kokku plaani linna 2018. aasta plaanidest:
linn kinnitas oma prioriteedid 2018. aastaks eelarvestrateegias 2018–2021, mis võeti
vastu Volikogu määrusega nr 9, 29. augustil 2017. aastal. 2018. aasta eelarve ja
lisaeelarve eelnõu koostamisel on arvestatud (järgitud) arengukava ja eelarvestrateegiat.
2018.a. eelarvele on olulise mõjuga investeeringute suur osakaal kogusummas 2 992,3
tuhat eurot (s.h lasteaed Miki ehitus 1 958,0 tuhat eurot) samuti on märkimisväärne
kavandatav 15,5 protsendine töötasufondi kasv võrreldes 2017 aastaga. Töötasufondi
mõjutab enim õpetajate palgakasv.
2018. aastaks on linnal 4 prioriteeti:
Linn on konkurentsivõimeline tööandja: töötajate töötasude korrigeerimine;
Hariduse valdkonnas: lasteaed Miki uue hoone ehitus;
Majandusvaldkonnas: linnaruumi arengu jätkamine, investeeringud teedesse ja
tänavatesse;
Alustatakse Keskpargi renoveerimistöödega.
Põhitegevused tulud
2018. aasta eelarves ja lisaeelarve eelnõus on planeeritud tulud 15,9 miljonit eurot. See
on 1,2 miljonit eurot ehk 7,9% rohkem kui 2017. aasta eelarve täitmine.
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Eelarve tuludest 58,9 % ehk 9,4 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga
kasv +4,4%)
Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 10,4% ehk 1,6 miljonit eurot (+1,7%).
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 30,4%, ulatudes 4 842 tuhande euroni.
Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,3 %.
Põhitegevuse kulud
2018. aasta eelarves ja lisaeelarve eelnõus on planeeritud põhitegevuse kulud 15,2
miljonit eurot. See on 2,4 miljonit eurot ehk 18,7% enam kui 2017. aasta eelarve
täitmises.
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt alljärgnevate objektide vahel järgmiselt:
Haridusele kulub 61,6% ehk 9 337 tuhat eurot ülalpidamiseks, millest personalikulud
moodustavad 5 955 tuhat eurot;
Teede- ja tänavate korrashoiuks kulub 176 tuhat eurot;
Avalike alade puhastusele ja puhkeparkidele ja -baasidele kulub kokku 334 tuhat eurot;
Vabaaja ja kultuuri valdkonnale kulub 1 967 tuhat eurot.
Sotsiaalvaldkonnale kulub 1 311 tuhat eurot, millest 557 tuhat eurot kulub
Sotsiaalkeskusele.
Üldistele valitsemissektori teenustele on planeeritud 1,4 miljonit eurot.
Investeerimistegevus:
2018. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 2 992,3 tuhat eurot.
Investeeringud koosnevad:
Põhivara soetusest 2 884,3 tuhat eurot
Suurimad investeeringuobjektid on:
Lasteaed Miki ehitus 1 958,0 tuhat eurot;
Koidu tn renoveerimine 218,0 tuhat eurot;
Vikerkaare B-korpuse renoveerimine 70,0 tuhat eurot;
Keskpargi planeering koos I etapi töödega 168,0 tuhat eurot.
Põhivara müük 20,0 tuhat eurot
OÜ Varahooldus osa müük 196,0 eurot
OÜ Keila Tervisekeskus osa ost 373,4 tuhat eurot
Finantseerimistegevus:
Keila linna finantskohustus koosneb pikaajalisest laenust, millise kogujääk 2018. aasta
alguseks on 244,9 tuhat eurot. 2018. aasta jooksul tasub linn krediidiasutustele laenude
põhiosa summas 125,9 tuhat eurot.
Vastavalt KOFS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse
põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti
volikogu poolt vastu määrusega nr 9, 29. augustil 2017. aastal. Eelarvestrateegia projektis
on 2018. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 44,3 protsenti.
Likviidsete varade kavandatav jääk 2018. aasta alguseks on 3 579 tuhat eurot, millest
kasutatakse 2 141,6 tuhat eurot.
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T.Suslov andis ülevaate linnas lähitulevikus tehtavatest ehitus- ja teetöödest.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 21. juunil.
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