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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.35
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Andrus Loog;
Protokollis Raili Särev;
Koosolekust võtsid osa: Andrus Loog, Tarmo Tamkivi, Andres-Indrek Paukson, Jaan Murdla,
Snežana Ušakova, Kadri Kalamees, Karl Olaf Loog;
Kutsutud: linnapea Enno Fels, abilinnapea Eike Käsi, abilinnapea Maret Lepiksaar, ITspetsialist Tarmo Rande, AS Keila Vesi esindajad Janno Jazõkov ja Demis Jõgi, OÜ VKM
Konsult esindaja Valdo Liiv.
Koosolek toimus elektroonilises süsteemis ZOOM.
Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. „Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032“
eelnõu heakskiitmine ja avalikustamine
3. Keila linna tunnustusavalduste andmise korra muutmine
4. Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks
5. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Komisjoni esimees andis sõna Tatjana Tammele.
T.Tamm: Keila Linnavalitsuse 2020.a. aastaaruanne on koostatud vastavalt Kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29-le, Riigi Raamatupidamise Üldeeskirjale ja
ka Rahandusministeeriumi poolt väljastatud Kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande koostamise juhendile.
Keila Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2020 koosneb linnapea
pöördumisest, tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest koos
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kassapõhise eelarve täitmisega, reservfondi kasutamise aruandest ja sõltumatu vandeaudiitori
aruandest.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne koosneb konsolideeritud põhiaruannetest
(bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne), eelarve täitmise
aruandest 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 100%;
•
Keila Alushariduse OÜ
Keila linna osalus 34%.
Keila linna loodud sihtasutused on:
•
Keila Hariduse Sihtasutus (lõpetas tegevuse 31.08.2020, likvideeritud)
•
SA Keila Leht
Tegevusaruandes on kajastatud 2020.a. toimunud olulisemad sündmused ja tegevused.
2020. aasta majandusaasta aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideeritud majandusaasta aruande bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 42 miljonit eurot,
võrreldes 2019 aastaga on bilansimaht kasvanud 1,3 miljoni euro võrra.
Põhivarade maht 2020. aastal jäi võrreldes 2019. aastaga samaks, 38 miljonit eurot. Põhivara
kulum oli 2,3 miljonit eurot.
Kohustusi oli konsolideerimisgrupil 2020.a. 31.detsembri seisuga 11,3 miljonit eurot. Võrreldes
eelmise aastaga on kohustuste summa kasvanud 0,3 miljoni euro võrra.
Laenukohustuste summa võrreldes eelneva perioodiga on vähenenud 0,1 miljoni euro võrra.
2019. aastal oli laenukohustuseks 8,9 miljonit eurot ning 2020. aasta lõpuga 8,8 miljonit eurot.
2020. aastal Keila Linnavalitsus võttis laenu 7,9 miljonit eurot eesmärgiga välja osta Keila
Hariduse SA-lt kooli kinnistu. Keila Hariduse SA laenu periood lõppes 21.08.2020 ja viimane
laenu kustutamise makse oli 7,9 miljonit eurot.
Konsolideerimisgrupi vahel jagunevad laenud alljärgnevalt:
Keila Vesi 0,9 miljonit eurot
SA Linnavalitsus 7,9 miljonit eurot.
2020. aasta tegevustulud suurenesid 2,3% ja -kulud suurenesid 0,1% võrreldes 2019 aastaga.
Konsolideeritud 2020 aastaaruande tulem oli positiivne, 1,0 miljonit eurot, 2019 aasta tulemiks
oli 0,5 miljonit eurot.
Tööjõukulud kasvasid võrreldes eelmise, 2019. aastaga, 0,5 miljoni euro võrra, see on 4,8%.
Keskmine töötajate arv vähenes võrreldes 2019. aastaga 6 võrra. Täpsemad andmed
tööjõukulude jaotuse osas on toodus lisades 16 (ametite kaupa) ja 19 (tegevusalade kaupa).
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Konsolideerimata emaettevõtte bilansimaht oli 35,2 miljonit eurot, võrreldes 2019 aastaga (26,3
miljonit eurot) on see suurenenud 8,9 miljoni euro võrra. Aruandeperioodi tulem oli positiivne,
0,7 miljonit eurot. Põhivarade maht 2020. aastal oli 31,9 miljonit eurot, 2019 aasta põhivarade
maht oli 24,4 miljonit eurot. Põhivarade maht kasvas 7,5 miljoni euro võrra. Põhivara kulum oli
1,4 miljonit eurot (2019. Aastal 0,8 miljonit eurot).
Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus on 6,7 miljonit eurot, mis ei ületa rahandusministri
määrusega kehtestatud piirmäära.
Keila linna 2020. aasta esialgne tasakaalustatud eelarve koos ületuleva kassa jäägiga oli
summas 18,6 miljonit eurot (2019.a. oli 12,9 miljonit eurot). Eelarveaasta kestel tehtud
täpsustuste tulemusena kujunes lõplikuks tulude-kulude tasakaalustatud eelarveks 18,7 miljonit
eurot (2019.a. oli see 18,3 miljonit eurot).
Füüsilise isiku tulumaksu laekumise summa oli eelarves planeeritud 11,3 miljonit eurot, laekus
11,4 miljonit eurot. 2020. aasta eelarve tulude täitmine oli 18,8 miljonit eurot, see on 100,5
protsenti planeeritust.
Audiitorite arvates kajastab Keila LV konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis
olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020
ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud
rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
„Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032“
eelnõu heakskiitmine ja avalikustamine
Komisjoni esimees andis sõna Demis Jõgile.
D.Jõgi: eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2021-2032 eelnõu heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine.
Kava tuleb teha 12 aastaks ja üle vaadata iga 5 aasta järel. Kavas on lühiajaline investeeringute
kava ja pikaajaline prognoos.
Enamus Keilast on vee ja kanalisatsiooni süsteemidega kaetud. Torustike seisukord on hea lekked 13%, infiltratsioon 38%.
Lühiajalises kavas on investeeringute maht 1 miljon eurot, pikaajalise investeeringute maht 1,3
miljonit eurot. Järgmine tariifi tõus on planeeritud 2022. aastal – tegeliku tariifi määrab
konkurentsiamet. Tariifi tõstmisel jääb see ikkagi alla Eesti keskmise.
Suuri veemajandusprojekte plaanis praegu ei ole.
AS-i Keila Vesi majandusnäitajad on head ja see ei vaja praegu laenu võtmist.
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arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust.
Eelnõule on Keskkonnaameti ja Terviseameti kooskõlastused.
V.Liiv A.Loogile: linna arengukavas olev on viidud sisse ka ÜKV-sse.
Veeteenuse mõistes on AS-l Keila Vesi kõik hästi, see moodustab meie käibest 47%.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Keila linna tunnustusavalduste andmise korra muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: seni kehtinud määruse kohaselt pidi linnavalitsuse esitama oma ettepanekud
Keila linna teenetemärgi kohta ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud
avaldused linnavolikogule hiljemalt 1. aprilliks. Piirav kindel kuupäev Keila linna teenetemärgi
avalduste ja ettepanekute esitamisel volikogule võib olla takistuseks vääriliste kandidaatide
tunnustamisel, mistõttu see säte võiks olla paindlikum.
Seni kehtinud määruse kohaselt Keila linna teenetemärgi korraline andmine toimub üks kord
aastas Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel, mis on tänases piirangute olukorras ebamõistlik
säte ning võiks samuti olla paindlikum.
Seni kehtinud määruse kohaselt oli makse sisaldava kultuuripreemia suurus 3000 eurot. Eelnõus
on tehtud ettepanek kehtestada kultuuripreemia suuruseks 3000 eurot ühe kultuuripreemia saaja
kohta.
M.Lepiksaar T.Tamkivile: kui ühes esildises on mitu saajat märgitud, siis peab esildise esitaja
esitama veenvad põhjendused iga kandidaadi kohta. Vaatame linnavalitsusega veelkord eelnõu
üle, et ei tekiks arusaamatusi.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 4
Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: eelnõu eesmärk on linnavalitsusele volituse andmine Keila linnaelanikest laste
vanematele eralapsehoiuteenuse omaosaluse hüvitamiseks võrdsetel tingimustel Keila linna
koolieelsetes lasteasutustes ja eralasteaias Rukkilill teenust kasutavate laste vanematega.
Eelnõuga antakse Keila Linnavalitsusele nõusolek hüvitada 1,5- kuni 3-aastase lapse kohatasu
omaosalus eralapsehoiuteenuse mittekasutamisel 12. aprillist kuni 30. aprillini 2021(k.a.)
maksimaalselt 70 euro ulatuses kalendrikuu kohta, kusjuures teenuse mittekasutamisel on
kohatasu omaosalus 0 eurot ning teenuse kasutamisel arvestatakse kohatasu omaosaluse suurus
proportsionaalselt kohalkäidud päevade järgi.
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Hüvitise saamise täpsemad tingimused ja korra kehtestab Keila Linnavalitsus.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 5
Kohalalgatatud küsimused
Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 17. juuni 2021.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andrus Loog
Komisjoni esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Raili Särev
Volikogu referent

