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1. TEGEVUSARUANNE 

 

1.1 Linnapea pöördumine 

 

Ülemaailmne covid-19 viiruse jätkuv levik avaldas mõju meie igapäevaelule ka 

möödunud aastal. Ometigi kasvas majandus riigis üllatavalt kiiresti, peamiselt küll tänu 

esimesele poolaastale. Keila ettevõtetel läheb samuti hästi ja see mõjub positiivselt linna 

üldisele arengule. Samas aasta lõpp tõi kaasa energia kriisi koos hindade järsu 

kallinemisega. Energiaküsimustega tegelemine ja uute lahenduste leidmine muutubki 

tulevikus üha olulisemaks teemaks. 

Keila linnas sündis mullu 100 uut linnakodaniku. Kahjuks aga juba teist aastat järjest 

ületas Keilas surmade arv sündivuse, nagu tegelikult kogu Eestis. Loodan, siiski, et 

sellised 2 aastat olid ajutised, põhjustatud keerulistest ajast ning järgnevatel aastatel 

pöördub iive taas positiivseks. Linna elanike juurdekasvu lähiaastatel tõotab ka 

erakordselt aktiivne elamuehitus. Menetluses on lisaks uusi ja huvitavaid 

detailplaneeringuid. Uued arendused toovad Keilasse lisaks ka noori, noori peresid. Siit 

tulenevad sihid vajaliku taristu ja mugava elukeskkonna täiendamiseks: võimalused 

hariduseks, huvitegevuseks, vaba aja veetmiseks jne. 2021. aastal sai valmis uus 

koolimaja, täismõõtmetes võimla, lasteaia juurde moodulmaja. Ilmselt koolikohtade 

vajadus saab pikemaks ajaks sellega rahuldatud, uue lasteaia võimalikule asukohale aga 

juba praegu mõeldakse. Jätkuvalt panustati huvitegevuse arendamisel, täiendavate 

puhkekohtade rajamisel. Loomulikult on vaja luua juurde tegevusi ka eakamatele. 

Meditsiin pole küll otseselt KOV korraldada, kuid perearstiabi, võimalused erinevateks 

uuringuteks ja kohapealne eriarstiabi on ülitähtis kõigis vanuses inimestele. Tervisekriisi 

aastatel on langenud suur koormus sotsiaalhoolekandele. Selles tegevuses tahan lisaks 

sotsiaaltöötajatele tunnustada kõiki abistajaid, vabatahtlikke.  

2021. aastal toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Esmakordselt valiti 

21 volikogu liiget. Linna juhtimisel jätkas Reformierakonna ja valimisliidu „Sõbralik 

Keila“ koalitsioon. 

Aasta lõpus võeti vastu uus linna arengukava 2035 koos tegevuskava ja finantsstrateegia 

aastateks 2022 – 2025. Lõppjärku jõudis uue üldplaneeringu koostamine. Kaante vahele 

sai lauluväljaku piirkonna uuendamise tehniline projekt. Järgmise kahe aasta jooksul saab 

selle realiseerimine üheks suurimaks investeeringuks taristusse.  

Linnas toimunud suurematest kultuurisündmustest toon välja muuhulgas kultuurikeskuses 

avatud muusikaelu kajastava näituse: „Kodulinn näinud on muutuvaid aegu…“, Keila 

hoovilugude päeva, keskpargis toimunud Pargikontserdi. Esmaettekandele tuli Olav Ehala 

ja Leelo Tungal poolt Keilale kirjutatud laul „Kaunim, kui kunagi“. 

2021. aasta oli tegus nii oma igapäevatoimetuste kui investeeringute poolest. Linna 

majanduslik võimekus on piisav, et jätkata plaanitud projektide elluviimist järgnevatel 

aastatel. 

 

Lugupidamisega 

Enno Fels 

Keila linnapea 
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1.2 Lühiülevaade 

 

Raamatupidamise aastaaruanne on konsolideeritud koondaruanne linna hallatavate 

asutuste majandustegevusest ja sisaldab rida-realt konsolideerimise meetodil kajastatud 

osalust linna valitseva ja olulise mõju all olevates juriidilistes isikutes. 

 

Linna hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu 2021. aastal, on: 

• Keila Kultuurikeskus 

• Harju Maakonnaraamatukogu 

• Harjumaa Muuseum 

• Keila Lasteaed Miki 

• Keila Lasteaed Vikerkaar 

• Keila Muusikakool 

• Keila Noortekeskus 

• Keila Sotsiaalkeskus 

• Keila Kool 

 

Keila linna osalusega äriühingud on: 

• Aktsiaselts Keila Vesi  Keila linna osalus    100,0% 

• Osaühing Keila Tervisekeskus Keila linna osalus    100,0%  

• Keila Alushariduse OÜ  Keila linna osalus      34,0% 

 

Keila linna loodud sihtasutus on: 

• Sihtasutus Keila Leht 

 

 

1.3 Linna juhtimine 

 

Keila linna organisatsioonistruktuuri ja juhtimismudeli määravad linna osutatavad 

avalikud teenused ning linnavalitsuse poolt läbiviidavad toimingud (õigusloome 

rakendamine, järelevalve, arengu koordineerimine), samuti seosed riigi institutsioonidega. 

Linna juhtimises tuginetakse Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrusega nr 15 kinnitatud 

Keila linna arengukavale aastateks 2022-2025, arengukava baasil koostatud 

tegevuskavale ja eelarvestrateegiale. Tegevustes juhindutakse ka linnavalitsuse 

hallatavate asutuste, linna sihtasutuste ja ka linna poolt loodud äriühingute 

arengukavadest (https://www.keila.ee/arengukava). 

 

1.3.1 Keila Linnavolikogu 

 

Linnavolikogu koosseis oli kuni valimisteni 19-liikmeline. Keila Linnavolikogu 

22.06.2021 otsusega nr 19 määrati järgmise koosseisu liikmete arvuks 21. Linnavolikogu 

töötab täiskoguna, lisaks tegutsevad komisjonid ja fraktsioonid. Täiskogu töövorm on 

istung. Linnaelu probleemide väljaselgitamiseks ja lahenduste leidmiseks moodustatakse 

omavalitsuse poolt alalised komisjonid. Komisjonidel on õigus esitada linnavolikogu 

määruste kehtestamiseks ja otsuste algatamiseks eelnõusid ning avaldada arvamust 

linnavolikogu ja linnavalitsuse eelnõude kohta. Komisjonide otsused on soovitusliku 

iseloomuga ning need viiakse ellu linnavolikogu määruste ja otsuste järgi ning Keila 

Linnavalitsuse määruste ja korraldustega. 



Keila Linnavalitsus 
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2021 

 
 

 

 

Linnapea…………………………… 

7 

 

 

Linnavolikogu praegune koosseis on moodustanud 7 komisjoni: 

• revisjonikomisjon; 

• rahanduskomisjon; 

• kultuurikomisjon; 

• keskkonnakomisjon; 

• sotsiaalkomisjon; 

• korrakaitsekomisjon; 

• planeerimiskomisjon. 

 

2021. aasta kohalike omavalitsuste valimise tulemusel moodustasid linnavolikogus 

koalitsiooni Reformierakonna ja valimisliidu Sõbralik Keila esindajad. 

Keila Linnavolikogu istungeid oli 2021. aastal kokku 12, Keila Linnavolikogu võttis 

vastu 45 otsust ning 17 määrust.  

 

1.3.2 Keila Linnavalitsus 

 

Linnavalitsus on omavalitsusüksuse täitevorgan. Linnavalitsus täidab temale pandud 

ülesandeid õigusloome, majandustegevuse, kontrolli ja elanike kaasamise kaudu. 

Linnavalitsus on 6-liikmeline - linnapea ja linnavalitsuse liikmed. Linnavalitsus juhib 

linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevust, osaleb linnavolikogu poolt kehtestatud korras 

aktsionärina, osanikuna, asutajana ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes. 

Linnavalitsuse töövorm on istung. Istungi käik protokollitakse. 

Linnavalitsuse haldusaparaat koosneb linnapeast ja abilinnapeadest, nende vahetus 

alluvuses töötavatest ametnikest, töötajatest ja linnakantseleist.  

Linnavalitsuse tegevustest annavad ülevaate Keila linna koduleht (www.keila.ee), 

Sihtasutus Keila Leht poolt kord nädalas väljaantav Keila Leht 

(http://www.keila.ee/keila-leht) ja suhtlusvõrgustik Facebook. 

 

1.3.3 Konsolideerimisgrupi finantsnäitajad 

Tuhandetes eurodes 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Bilansi näitajad           

Varad aasta lõpus 46 172,7 41 952,7 40 694,80 41 209,6 40 687,1 

Kohustised aasta lõpus 14 885,9 11 262,8 11 047,10 12 159,4 12 011,8 

Netovara aasta lõpus 31 286,8 30 689,9 29 647,70 29 050,2 28 675,3 

Tulemiaruande näitajad           

Tegevustulud 22 020,1 21 225,3 20 749,40 18 859,1 18 956,1 

Tegevuskulud 
-21 326,3 -20 153,3 

-20 

141,40 -18 454,8 -16 115,4 

Tulem 596,0 1 011,5 531,7 319,2 2 769,1 

Muud näitajad           

Likviidsus (likviidsed 

varad/lühiajalised kohustised) 0,88 0,84 0,12 1,34 1,63 

http://www.keila.ee/
http://www.keila.ee/keila-leht
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Lühiajaline maksevõime 

(käibevarad/lühiajalised kohustised) 1,49 1,36 0,26 1,77 2,23 

Kohustiste osakaal varadest % 

(kohustised*100/varad) 32,24 26,85 27,15 29,51 29,52 

Laenukohustiste osakaal varadest % 

(laenukoh.*100/varad) 27,13 20,88 21,77 23,08 25,07 

Piirmäärade täitmine 

konsolideerimata näitajate alusel 
      

    

Põhitegevuse tulem 1 741,7 2 353,2 2 457,60 2 082,4 1 962,0 

Netovõlakoormus 5 451,2 6 246,1 -616,2 -3 802,1 -3 285,6 

Piirmäärade täitmine 

konsolideeritud näitajate alusel*           

Põhitegevuse tulem 2 334,9 2 916,2 2 974,20 2 639,7 2 532,8 

Netovõlakoormus 10 025,3 6 746,3 7 632,60 5 026,2 6 172,1 

 

 

Põhitegevuse tulem - põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvutusmetoodika on 

kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega, piirmäär on 

vastavalt KOFS § 33 null (st ei tohi olla negatiivne). 

Netovõlakoormus - KOFS § 34 alusel arvestatud kohustiste ning KOFS § 36 alusel 

arvestatud likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt 

KOFS § 32 lõikele 4 rahandusministri määrusega. 

Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus on 2021. aasta 31. detsembri seisuga 46% 

protsenti põhitegevuse tuludest.  

Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja aruandeaastal 

arvestatud tasud: volikogu ja volikogu komisjonide liikmete töötasu 2021. aastal oli 93,9 

tuhat eurot. Volikogus on 21 liiget. 

Linnavalitsuse liikmete töötasu 2021. aastal oli 65,0 tuhat eurot, sh linnapea töötasu 43,2 

tuhat eurot. Linnavalitsuses on linnapea ja 5 liiget.  

Juhatuse liikmeid oli 2021. aastal kokku 4, töötasude summa 127,0 tuhat eurot. 

2021. aastal töötas Keila linna konsolideerimisgrupis keskmiselt 486 töötajat. Töötajate 

töötasu kokku oli 8 480,4 tuhat eurot ning keskmine töötajate töötasu oli 1 453,0 eurot 

kuus. 

 

1.3.4 Ülevaade majanduskeskkonnast 

 

2021. aastal on Eesti majandus kriisi madalseisust jõudsalt toibunud. Eesti majanduskasv 

on olnud kiire tänu kriisi jooksul vabanenud tootmissisendite kiirele taaskasutuselevõtule. 

2021. aasta tempokas majanduskasv tulenes eeskätt töötatud tundide kiirest kasvust ja 

seadmete intensiivsemast rakendamisest. 2021. aasta kokkuvõttes kasvas majandus 8,3%.  

Nagu mujalgi, toetab ka Eestis majanduskasvu tugev nõudlus, mida peegeldab 

eratarbimise kiire kasv. Võrreldes teiste riikidega on aga Eestis olnud sisenõudluse, 

eeskätt jaemüügi, taastumine kriisist kiirem, sest Eestis on viiruse leviku tõkestamiseks 

seatud piirangud olnud suhteliselt leebed ja ettevõtted on olemasolevate piirangutega hästi 

toime tulnud. Suures osas maailmast on nõudluse kiire taastumise taga kaks tegurit. 
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Esiteks laiendas viiruseolukorra leevenemine tarbimisvõimalusi – näiteks on reisimine 

läinud lihtsamaks, kui see vahepeal oli. Teiseks kogunes inimestel kriisi ajal sääste, mida 

saab nüüd tarbimisse suunata. Eestis võimendavad neid tegureid ka enneaegsed 

väljamaksed II pensionisambast. 

2021. aasta septembris said II pensionisambast väljujad oma raha kätte ning osa sellest 

jõudis ka kohe kaubandusse, aidates kergitada jaemüügi mahtu eelmise aasta sama kuuga 

võrreldes 17%. Jaemüügi kasv püsis tugev ka 2021. aasta IV kvartali alguses. Enim on 

ühekordne pensionisäästu väljamakse mõjutanud kodukaupade ja elektroonika müüki. 

2021. aasta oktoobri alguseks oli hinnanguliselt kulutatud ligikaudu 15% II 

pensionisambast välja võetud rahast. Lisaks on ühekordsest väljamaksest saadud raha 

kasutatud ka laenude tagasimaksmiseks ning erinevateks investeeringuteks 

Viimase aasta väga kiire majanduskasv on võimaldanud võtta kasutusele kriisi ajal jõude 

jäänud ressursid ja kuna need on ammendunud, hakkab majanduskasv aeglustuma. Selle 

tunnistuseks on süvenenud tööjõupuudus ja kiirenenud hinnatõus Eestis. SKP statistika 

osutab sellele, et Eesti loodud toodangu hinnatõus oli neljandas kvartalis isegi kiirem kui 

tarbijahindade kallinemine, kuid selle taga olid ikka suuresti samad tegurid, mis tõstsid ka 

tarbijahindu. Eestis toodetavate kaupade hinnad on lihtsalt maailmaturul kallinenud. 

Tarneraskused, suur nõudlus, palga- ja muude tootmiskulude tõus on kaasa toonud 

laiapõhjalise hinnakasvu. Kõige suurem panus on olnud energiakandjatel. Energia hinna-

tõus kandub järk-järgult edasi teiste toodete ja teenuste maksumusse ning väga kiire 

hinnatõus taltub alles 2022. aasta teises pooles. Statistikaameti andmetel tõusis 

tarbijahinnaindeks 2021. aastal 2020. aasta keskmisega võrreldes 4,6%. (2021. aasta 

detsembris 2020. aasta detsembriga võrreldes 12,2%). Tarbijahinnaindeksi suurimateks 

mõjutajateks olid 2021. aastal eluaseme ja transpordiga seotud hinnatõusud, mis kokku 

andsid kogutõusust üle kahe kolmandiku. Kodudesse jõudnud elekter kallines 

aastavõrdluses 44,5% ja gaas 27,5%. Bensiin oli 14,1%, diislikütus 12,8% ja 

sõiduvahendite ost 8,4% kallim. Toidukaupadest kallinesid enim kartul (23,5%) ja värske 

köögivili (12,7%). Järgmise aasta vältel oodatakse ka tarneprobleemide leevenemist, 

mille toimel peaks hakkama järele andma tööstuskaupade hinnatõus. 

 

Aastal 2021 oli keskmine brutokuupalk Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 

1 548 eurot ehk 6,9% kõrgem kui 2020. aastal. Brutokuupalk oli kõrgem 2021. aasta 

neljandas kvartalis (1 625 eurot). 

 

1.3.5 Ülevaade arengukavadest  

 

Keila linna arengukava on kinnitatud Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrusega nr 15 

„Keila linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine“. Nimetatud 

dokumendile tuginedes on iga-aastaselt volikogu poolt korrigeeritud ja vastu võetud ka 

tegevuskava ja eelarvestrateegia.  

Keila linna arengukava on aluseks linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavadele. 

Keila linna arengukava ja ka linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavad on avaldatud 

Keila linna kodulehel https://www.keila.ee/arengukava. Konsolideerimisgruppi kuuluvate 

äriühingute arengukavad on avaldatud nende kodulehtedel.  

Käesolev konsolideeritud majandusaasta aruanne on vastavuses arengukavadega ja 

olulisem saavutatu on aruande tegevuskavas kirjeldatud. 

 

 

 

https://www.keila.ee/arengukava
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1.3.6 Välissuhted 

 

Keila linna välissuhtlemise eesmärgid on laiapõhjaline ja vastastikust kasu toov koostöö 

teiste riikide kohalike omavalitsustega ja nende omavalitsuste inimeste vahel. Keila linna 

suhtlemine välismaailmaga on mõõdukalt aktiivne ja ei kuulu peamiste tegevussuundade 

hulka. Kõike 2021. aastal seatud eesmärke covid-19 pandeemia leviku takistamiseks 

seatud piirangute tõttu täita ei saanud. 

Üldjuhul piirdusid suhtlemised vastastikku riigipühade puhul tervituste saatmisega ning 

telefonikõnede ja sõnumitega. 

Keila linnavalitsue pressiesindaja osales 2021. aasta septembris Eesti Linnade Liidu 

delegatsiooni koosseisus õppereisil Itaalias tutvumas sealsete kohalike omavalitsuste töö 

korraldamisega. Külastati nelja omavalitsust, kus uuriti kohaliku omavalitsuse ja riigi 

struktuuride omavahelist tööjaotust. 

Välismaal käisid võistlustel mõned spordiklubid. 

Märkimaks Eesti ja Madalmaade diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva tegi Hollandi 

Suursaatkond kingitusi oma koostööpartneritele. Valitute hulgas oli ka Keila  

Kool oma veerandasada aastat kestnud suhetega Nieuwegeini Calls Collegiga. 27.aprillil 

tõi Hollandi suursaadik Eestis Özlem Canel kooli 120 kingikotti, kõigis uhke kimp 

Hollandi rahvusvärvis tulpidega. 

30. juunil külastas Glamoxit Norra Suursaadik Eestis Else Berit Eikland. Else Berit on 

Eestis ametis juba mõnda aega olnud, kuid seni pole pandeemia võimaldanud Norraga 

seotud ettevõtteid külastada. Ettevõtet tutvustas Glamox Eesti juhatuse esimees Virve 

Jõgeva. 

22. detsembril 2021 kinnitas Keila Linnavalitsus linnavalitsuse liikmete tööjaotuse, mille 

järgi kuulub välissuhtlus linnapea Enno Felsi haldusalasse. 

 

 

 1.4 Linnamajandus 

1.4.1 Elamu- ja kommunaalmajandus 

 

Valdkonna ülesanne on munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste hooldamine ning 

korrashoid. 

Põhilised tegevused 2021. aastal olid: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste 

(mänguväljakud, bussiootepaviljonid jms) hooldamine ja korrashoid, linnavara 

majanduskava koostamine, linnavara remontide planeerimine ja läbiviimine; linna 

omandis olevate eluruumide üürile andmise korraldamine, linnaruumi turvalisuse 

tagamine, linnavara (hooned, rajatised) jätkuv munitsipaliseerimine, kinnistute 

moodustamine.  

Põhiliselt tegeleb linnavara hooldamise ning korrashoiuga 100% linnaosalusega ettevõte 

aktsiaselts Keila Vesi. Linna turvalisuse tagamiseks on linnas erinevates kohtades 

paigaldatud videokaamerad, mille jälgimine toimub Keilas asuvas Lääne-Harju 

konstaablijaoskonnas. 2021. aastal osutas linnas patrullteenust vastavalt linna poolt 

korraldatud turvahanke tulemusele turvafirma AS G4S. 

Jätkus Keila linna heakorrakonkurss ja osalemine Eesti Kodukaunistamisühenduse 

konkursil Kaunis Kodu. Korraldati Keila esimene avatud aedade päev. 
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1.4.2 Linnaplaneerimine  

 

Linnaplaneerimisel lähtutakse eesmärgist tagada linnaruumi ja infrastruktuuri sihipärane 

arendamine. Tegevus toimus lähtudes planeerimisseadusest, Keila linna ehitusmäärusest 

ja 2002. aastal kehtestatud üldplaneeringust.  

2021. aastal jätkus Keila linna uue üldplaneeringu koostamine. Toimusid töökoosolekud 

erinevate osapoolte vahel, planeering läbis esimese kooskõlastusringi. Üldplaneering on 

kavas valmis saada (kehtestada) 2022. aastal. 

Detailplaneeringutest menetleti 2021. aastal:  

• Pargi tn 30 viie kortermaja ehitamiseks – toimusid töökoosolekud ja avalik 

arutelu;  

• Vesiveski I multifunktsionaalse ärihoone rajamiseks - toimusid kooskõlastused 

ametitega;  

• Jõe tn 57 elamuteala rajamiseks 86 elamuühikuga - toimusid töökoosolekud ja 

eskiisi avalik arutelu;  

• Paldiski 33 tootmis- ja ärihoonete rajamiseks;  

• Pargi tn 3 kehtestati detailplaneering 2 ridaelamu rajamiseks;  

• Veski tn 4/6 kehtestati  detailplaneering tööstushoone rajamiseks. 

Algatati Tammiku tee 4 detailplaneeringu koostamine, toimus eskiisi avalikustamine, 

jõuti põhilahenduse koostamise etappi.  

2021. aastal alustati Keila turuhoone projekteerimistöödega, jätkus lauluväljaku ja 

ümbritseva ala põhiprojekti koostamine. 

Alustati Keila kliima- ja energiakava koostamist. 

 

1.4.3 Ühistransport 

 

Keila Linnavolikogu on volitanud oma 31. jaanuari 2012 otsusega nr 5 Keila linnasisest 

ühistransporti korraldama MTÜ-d Harjumaa Ühistranspordikeskus (praegune MTÜ 

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus), mille kohta on Keila Linnavalitsus sõlminud vastava 

halduslepingu. Eesmärgiks on teenuse muutmine odavamaks ning professionaalsemaks ja 

veologistika parandamine. 

Keila Linnavalitsus ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teevad tihedat omavahelist 

koostööd, linnavalitsus teostab omapoolset järelevalvet lepingu täitmise üle. Lisaks 

siseliinide graafikule tehti bussisõite kalmistupäevadel Karjaküla ja Korvi kalmistule. 

2021. aasta eelarves kulus linnasisese ühistranspordi korraldamiseks kokku 68,1 tuhat 

eurot. Keila ühistranspordiliinid katavad nii Keila lõuna- kui põhjalinnaosa.  

 

1.4.4 Pargid, avalike alade puhastus ja bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 

 

Keila linna eesmärk nr 14 arengukava tegevuskavas on „Linn on heakorrastatud, puhas, 

keskkonda säästev“. Antud eesmärgi all on teostatud alljärgnevad tegevused. 

Keila linn korraldab haljasalade, parkide, kergteede hooldust ja remonti ning sellealast 

järelevalvet. Regulaarselt hooldatav haljasalade pindala on Keila linnas 80 ha, 

hooldatavate pargiteede pindala 2,5 ha. Avalike alade hooldamise ja heakorratööde kulu 

oli 2021. aastal kokku 511,5 tuhat eurot, sh parkide kulu 96,0 tuhat eurot ning avalike 

alade puhastuse tegevusala kulu 415,5 tuhat eurot. 
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Haljasalade hooldust jätkab vastavalt hoolduslepingule Turf OÜ (aastase lepingu 

maksumus on 81,6 tuhat eurot).  

Jätkati looduskaitsealuse Keila mõisa pargi kaitsekorralduslike tegevuste elluviimisega, 

milleks kulus 18,0 tuhat eurot. Pargis konserveeriti linnuse varemed, milleks kulus 30,0 

tuhat eurot. 

Linnahaljastuse jätkusuutlikuks toimimiseks on vajalik haljastuse pidev noorendamine. 

Linna istutati 2021. aastal 50 uut puud ja teostati tänavapuude hoolduslõikus 

Keskväljakul, Tähe tänaval, Ohtu teel ja Jõe tänaval, Loode- Keilas. Keskparki ja 

avalikele haljasaladele istutati kevad- ja suvelilli ning kanarbikke. 

Niidu tänavale rajati aiaga piiratud koerte mängu- ja jalutusväljak. Koerte jalutusplatsi 

igapäevase koristamise eest kannab hoolt Turf OÜ. 

Keskparki rajati avalik pargi WC. 

Tänavate aastaringset hooldamist teostas AS Keskkonnateenused. Tänavate hooldusele 

kulus 2021. aastal 179,1 tuhat eurot. 

 

1.4.5 Teede- ja tänavate korrashoid  

 

Keila linn peab tagama linnatänavate korrashoiu ja ohutu liikluse. Keila tänavate 

kogupikkus on ligikaudu 57 km, sh asfalteeritud teede pikkus ca 40 km. Kergliiklusteede 

kogupikkus on ca 23,6 km. 2021. aastal on mittetolmuvabade katetega vaid osa 

tupiktänavaid. 

2021. aastal moodustasid tänavate investeeringud ja remondikulud kokku koos 

liikluskorralduse kuludega 961,0 tuhat eurot.  

Vastavalt Keila linna arengukava 2021-2024 tegevuskava eesmärgile 16 teostati tänavate 

pinnakatte remont- ja pindamisetöid. 2021. aasta suuremad projektid olid Keila linnas 

Keila linnas Ohtu tee (Aiandi tänav kuni Eha tänav) teetööd ja Männiku tänava 

rekonstrueerimine lõigul Haapsalu mnt. – Pargi tänav, Pargi tänava remont kõnniteede ja 

parkimiskohtadega kooli ümbruses. 

 

1.4.6 Jäätmekäitlus 

 

Jäätmekäitluse eesmärk on linna keskkonnaseisundi parandamine ja hoidmine. 2021. 

aastal kulus jäätmekäitluse valdkonnas koos investeeringuga kokku 318,4 tuhat eurot. 

Võeti vastu ajakohastatud jäätmekava järgnevaks viieks aastaks. Kohaliku omavalitsuse 

üksuse jäätmekava ajakohastamine on jäätmekava korrapärane läbivaatamine ja selles 

muudatuste tegemine.  

Viidi lõpule projekt „Avalike alade liigiti kogumise taristu arendamine“, mille 

tulemusena paigaldati Keilasse 39 nutiprügikonteinerit (19 tk biolagunevatele jäätmetele 

ja 20 tk pakendijäätmetele), et soodustada jäätmete liigiti kogumist ja avalike 

prügikonteinerite üle täituvust.  

Keila jäätmejaama operaatori hanke 2021-2024 võitis AS Eesti Keskkonnateenused. 

Viidi läbi ka eterniidijäätmete kogumise ring, millega koguti Keila linnast kokku 15,74 

tonni ohtlikke jäätmeid summas 5,2 tuhat eurot. 
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1.4.7 Tänavavalgustus  

 

Arengukava tegevuskava punktist 15.1 lähtuvalt on valdkonna ülesanne tagada 

korrasolevad välisvalgustussüsteemid Keila linnas. 2021. aastal kulus vastavateks 

hooldus- ja remonttöödeks ning uute valgustuspunktide rajamiseks kokku ca 116,3 tuhat 

eurot.  

Olulisemad tegevused 2021. aastal olid tänavavalgustuse hooldus ja remont (vastavalt 

lepingule teostas töid aktsiaselts Keila Vesi). Vastavalt Keila linna arengukava 

tegevuskavale aastateks 2019-2022 punktile 16.15 „Uuendatakse tänavavalgustus“ 

renoveeriti 2021. aastal Keila Vesi AS’ga projekti „Keila linna tänavavalgustuse 

renoveerimine“ raames tänavalgustust kogusummas 213,4 tuhat eurot. 

 

1.4.8 Veevarustus 

 

Eesmärk on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide perspektiivse arengu tagamine ning 

korrasolevad sajuveesüsteemid. Kulud tehti sadeveesüsteemide hooldamiseks ja 

väikesemahulisteks remonditöödeks. Sadeveesüsteeme Keila linnas hooldab aktsiaselts 

Keila Vesi. 

 

1.4.9 Aktsiaselts Keila Vesi 

 

AS Keila Vesi põhitegevusalaks on klientide varustamine joogiveega, reovee 

ärajuhtimine ja puhastamine ning kinnisvara korrashoiuteenuste pakkumine. Ettevõtte 

tegevuspiirkonna moodustab Keila linn ja Lääne-Harju valla Tammermaa elamurajoon. 

Keila linnaga on sõlmitud lepingud sademevee kanalisatsiooni hoolduseks ja Keila 

Linnavalitsuse allasutuste kinnisvara korrashoiuteenuste osutamiseks. Vee- ja 

kanalisatsioonivõrgu opereerimist korraldab veeosakond. 

2021 aastal pumbati veevõrku 465 tuhat m3 vett, millest realiseeriti 416,8 tuhat m3. Vee 

realiseerimise maht suurenes võrreldes 2020 aastaga 1,33%. Müümata vesi moodustas 

10,4% veevõrku pumbatud veest ning oli seotud enamuses leketega purunenud torustikul, 

veetorustike pesuga ning tuletõrjujate veevõtuga hüdrantidest. Klientidele tarnitav 

joogivesi oli hea kvaliteediga. Aruandeperioodi kontrollikava raames teostatud 

veeuuringute tulemused vastasid kehtestatud nõuetele. Vee erikasutusõiguse kulu oli 

aruandeperioodil 46,2 tuhat eurot. Klientide reovett võeti ühiskanalisatsiooni vastu ning 

puhastati 467 tuhat m3. Saastetasu kulu 2021. aastal 18,7 tuhat eurot. 

Kinnisvara korrashoiuteenuseid korraldab haldusosakond. Peamiselt osutatakse 

kinnisvarakorrashoiu- ja heakorrateenuseid Keila Linnavalitsusele ja tema hallatavatele 

asutustele. Lisaks kinnisvarakorrashoiu- ja heakorrateenustele teostakse suurema ja 

väiksema mahulisi remonttöid ning hallatakse ja hooldatakse Keila linna 

tänavavalgustust, bussiootepaviljone ja laste mänguväljakuid. Alates 2020. aasta lõpust 

teostab Keila Vesi elektrienergia edasimüüki Keila Linnavalitsuse ja tema hallatavate 

asutustele. 

AS Keila Vesi müügitulu oli 2021. aastal 3 261,5 tuhat eurot, millest veeosakonna tulud 

olid 1 299,5 tuhat eurot, moodustades 39,8% müügitulust ja haldusosakonna müügitulud 

olid 1 962,0 tuhat eurot, moodustades 60,2% müügitulust. Muud äritulud olid 39,8 tuhat 

eurot, millest enamuse moodustas lõpetamata ehituse müügitulu. 

AS Keila Vesi 2021. aasta suuremad investeeringud olid suunatud Pargi 2 koolihoone 

juurdeehitusele summas 4 218,4 tuhat eurot, Keila linna tänavavalgustusele summas 
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213,4 tuhat eurot, Männiku tänava ühisveevärgi rekonstrueerimisele summas 111 tuhat 

eurot, reovee puhastusjaama asfaltplatsi tegemisele 68 tuhat eurot, päikesejaama 

projektile 57,5 tuhat eurot. 

 

 

1.5 Vaba aeg, kultuur ja sport 

1.5.1 Keila Kultuurikeskus 

 

Keila linna arengukava tegevuskava eesmärgi 3 kohaselt on loodud toetav keskkond 

kogukonda ühendavate traditsioonide jätkumiseks ja tekkimiseks, kultuuriväärtuste 

säilimiseks ja rahvatervise edenemiseks. Keila Kultuurikeskus on kultuurisündmusi 

korraldav ja vahendav asutus, mille üheks funktsiooniks on ka eesti rahvuskultuuri 

arendamine ja traditsioonide hoidmine. Lisaks on võimalik majas tarbida nii 

professionaalset kultuuri (näiteks etendused, kontserdid, filmid, festival) kui tegeleda 

muude harrastustega. Keskuses tegutsevad mitmesugused huviringid erinevatele 

vanuserühmadele. 

2021. aastal töötas Keila Kultuurikeskuses 14 huviringi, sh 3 noorte- ja lasteringi, kokku 

ligikaudselt 260 osalejaga. Lisaks käib majas koos 2 kooslust/ühendust ning 5 

tarbekunstiringi. Toimus kokku 31 sündmust ligikaudu 6800 osalejaga. Kokku oli 

kutseliste esinemisi-etendusi ja kontserte 15, millest 3 oli suunatud lastele/noortele. 

Kultuurimaja korraldusel toimusid tsirkuse etendus, kitarrifestivali kontsert, „Täna õhtul“ 

sari, pargikontsert, hoovikohvikute päev, teatetants, advendilaat. Kino sai külastada 3 

korral. Kultuurikeskuses korraldati 6 näitust. 

2021. aastal oli Keila Kultuurikeskuse tegevuskulud 306,2 tuhat eurot, millest 

personalikulud moodustasid 169,4 tuhat eurot. Esialgses eelarves oli planeeritud linna 

suurürituste korraldamine mahus 70,0 tuhat eurot, sh Keila Päeva korraldamisega seotud 

kulud summas 27,5 tuhat eurot, covid-19 piirangute tõttu kujunes tegelikuseks linna 

suurürituste kuluks 38,8 tuhat eurot. 

 

1.5.2 Harju Maakonnaraamatukogu 

 

Harju Maakonnaraamatukogu on Keila linna hallatav asutus, millel on 

Rahvaraamatukogu seadusest tulenev Harju maakonna rahva raamatukogude tegevuse 

koordineerimise ülesanne: kogude arendus, erialane nõustamine ja täienduskoolituse 

korraldamine, erialane arendustegevus. 

Raamatukogu teeb koostööd Keila linna kultuuri- ja haridusasutustega, 

mittetulundusühingutega, üleriigiliste asutustega.  

Raamatukogul on teenindusosakond ja kogude arenduse osakond. Raamatukogu 

põhitegevus Keila linnas on elanike raamatukoguteenindus. 

Harju Maakonnaraamatukogu tegevuskulud olid 2021. aastal 819,9 tuhat eurot, sh KOV 

eelarvest 353,5 tuhat eurot ja riigi toetus 365,8 tuhat eurot, vallad 111,2 tuhat eurot. 

2021. aastal täiendati raamatukogu kogusid 2 762 arvestusüksuse võrra sh annetustena 

491 arvestusüksust.  

2021. aastal oli raamatukogu kasutajaid registreeritud 4 243 (2020 võrdlus +38), 

külastuste arv 65 271 (2020 võrdlus +13,6 %), laenutuste arv 88 285 (2020 võrdlus -

4,9%). Suuliste ürituste arv kokku oli 71, sh lasteüritusi 61, kasutajakoolitusi oli 22, sh 20 

lastele. Raamatukogu oli tavateenindusena avatud kasutajatele 233 päeva, 33 päeva oli 

kontaktivaba laenutus ja 5 päeva oli suletud töötajate eneseisolatsiooni tõttu. 
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1.5.3 Keila Noortekeskus  

 

2021. aastal keskendus Noortekeskus noorte ettevõtlikkuse toetamisele ja võrgustikutöö 

arendamisele noortegarantii vaatest. Arendasime õpilasmalevat ning koostööd Keila 

Kooliga (meeskonnapäevad, noorteinfo loengute ettevalmistus koolirahu aasta raames, 

koostöö klassivanemate kogu ja õpilasesindusega).  

Aasta esimene pool oli noortekeskuse vaates pigem rahulik. Korraldati kogukonnale 

mälumänge. Noored kirjutasid noorsootöötaja toel keskuse esimese noortekohtumiste 

projekti „Teadlikud noored“ (projekti kogumaksumus 5 198 eurot) ning viidi läbi noorte 

omaalgatusprojekt „Väikesed sammud“ (2 000 eurot), mis keskendus keskkonna 

hoidmisele, säästlikule tarbimisele ning toitumisele läbi isetegemise. 

Terve aasta jooksul ilmus Noorteleht, mis on oluliseks infokanaliks noorte ja kogukonna 

vahel. Maikuus korraldasime taaskord noorte tunnustusüritust Aasta Jälg, mis seekord 

toimus koos Sporditähtede tänuüritusega. Suvel sai koostöös linnavalitsuse ja 

muuseumiga korraldatud Keila esimene pööripäeva tähistamise sündmus ning 

loodetavasti sai seeläbi alus pandud pikaajalisele traditsioonile. 

Augustis toimunud õpilasmalev tõi kokku 59 noort, kes kahe nädala jooksul said 

omandada töökogemust kümnes erinevas malevarühmas. Aasta teine pool tõi kaasa 

keskuse avatud poole suurenenud külastatavuse. 

2021. aasta jooksul oli keskuse külastatavus loenduri andmete põhjal 26 597. 

Logiraamatu andmete põhjal oli keskuse külastatavus vahemikus september - detsember 

2021 kokku 2 548, kellest unikaalseid 478 noort.  

2021. aasta teisel poolel alustati ettevalmistustega Erasmus+ noortevaldkonna õpirände 

akrediteeringu taotlemiseks ning linna tasandil noorte omaalgatuste toetamise süsteemi 

väljatöötamisega. Lisaks viidi läbi tegevusi toetamaks Keila Koolis alustanud nelja 

õpilasfirma tegevust (kodulehekülje loomine, meeskonnapäev).  

Keila Noortekeskuse 2021. aasta tegevuskulud olid 262,9 tuhat eurot, sh personalikulud 

160,6 tuhat eurot. 

 

1.5.4 Harjumaa Muuseum 

 

Harjumaa Muuseum tegutseb selle nimel, et maakonna elanikud hooliksid oma 

kodukandist ning panustaksid aktiivselt selle arengusse. Selleks pakub muuseum 

piirkonna elanikele vaheldusrikast ja köitvat valikut Harjumaa pärandiga seotud 

ettevõtmisi näitustest ja teemapäevadest õuesõppe ja kogukonna aiani. Muuseum kogub 

ja uurib pärandit, et aidata kogukondadel ühiselt loodut või kogetud märgata, väärtustada 

ja seeläbi luua kogukonnatunnet. 

Muuseumi 2021. aasta tegevuskulud olid 265,4 tuhat eurot, sh personalikulud 184,8 tuhat 

eurot. Muuseumi tulu allikateks olid Kultuuriministeeriumi tegevustoetus 177,3 tuhat 

eurot, muud toetused 5,8 tuhat eurot ning muuseumi omatulu 22,3 tuhat eurot. 

Muuseumis oli 2021. aasta lõpus 11 töötajat – 5 täiskohaga ja 6 osalise koormusega. 

Lisaks oli üks töötaja lapsehoolduspuhkusel. Kokku oli muuseumil 10,8 kohta. 

Muuseumi näituseid näidati aasta jooksul 15 erinevat korda (muuseumist väljas 3 korda). 

Muuseum korraldas 2 ajalookonverentsi. Ekskursioonidest võttis osa umbes 140 inimest. 

Toimus kaks laagrit. Jätkus koostöö AS Hoolekandeteenused, võimaldades erivajadustega 

klientidel muuseumis loometööd teha. Muuseumi kogust 87,5% on varustatud I etapi 

kirjeldusega ning 78% vähemalt ühe digikujutisega. 2021. aastal jõudsid lõpusirgele 3 

trükist. 
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Muuseumi külastati 7 666 korda. Sellesse andsid märkimisväärse osa Keilas toimunud 

haridusprogrammid (umbes 1 600 osalejat) ja muuseum suurüritused (umbes 1 500 

osalejat). Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi külastajate arv langes võrreldes 2020. 

aastaga 80%. Muuseum oli piirangute tõttu suletud veerand aastast, taastunud ei ole 

välisturism ning muuseum ei suutnud siseturiste piisavalt haarata. 

 

1.5.5 Sihtasutus Keila Leht 

 

Sihtasutuse Keila Leht asutamise otsuse tegi Keila Linnavolikogu 19. juunil 2007. 

Sihtasutuse asutaja on Keila linn. Keila Leht ilmub üks kord nädalas, esimene lehenumber 

ilmus 5. oktoobril 2007. Sihtasutuse põhitegevuseks on linnalehe asutamine, 

väljaandmine, levitamine ning arendamine eesmärgiga teavitada Keila linna elanikke 

Keila linnas toimuvast ning kavandatavast. 2021. aastal ilmus kokku 46 lehenumbrit. 

Lehe tiraaž on olnud aasta keskmiselt 5 500. Lehte postitatakse tasuta kõikidesse Keila 

linna postkastidesse, samuti tehakse see kättesaadavaks avalikes kohtades Keila linnas: 

linnavalitsuse infoletis, Harju Maakonnaraamatukogus, kultuurikeskuses, Keila 

Sotsiaalkeskuses, Keila Haiglas, Jaama kaupluses ja Rõõmu kaubamajas. Lehte on 

võimalik ka tellida, seda võimalust on kasutanud ligi 30 tellijat. 

Kaheksandat aastat andis SA Keila Leht välja Keila kalendri. Kalendri trükiarv oli 800 ja 

seda müüdi Keila advendilaadal, toimetuses ja Keila TÜ kauplustes.  

Sihtasutus Keila Leht müügitulu 2021. aastal oli 130,8 tuhat eurot, mida on 18% rohkem 

kui 2020. aastal. Müügitulust 36% moodustas linna ametliku informatsiooni avaldamiseks 

pinna müük Keila Linnavalitsusele ning 64% reklaampinna või teenuste müük muudele 

juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Tuludest 3,3 tuhat eurot moodustas Noortelehe tasu, 

mida ilmus 10 numbrit, trüki ja levitamise ning keelelise toimetamise eest. 

Majandusaasta lõpetas SA Keila Leht 5,8 tuhande euro suuruse kasumiga. 

 

1.5.6 Sporditegevus 

 

Sporditegevuse ja huvitegevuse arengut määratleb Keila linna arengukava ja tegevuskava. 

Arengukavas kirjeldab valdkonna arengut punkti 2.2 fookusvaldkonnad, valdkond 3. 

Tegevuskava alaeesmärk 3 kohaselt on loodud toetav keskkond kogukonda ühendavate 

traditsioonide jätkumiseks ja tekkimiseks, kultuuriväärtuste säilimiseks ja rahvatervise 

edenemiseks. Alapunkti 3.9. kohaselt korraldatakse selle nimel olemasolevate kultuuri-, 

huvitegevuse ja kehalist aktiivsust võimaldavate rajatiste sünergilise kasutamist. 

Tegevuskava eesmärgi 4 kohaselt on kõikidele kättesaadavad mitmekülgsed 

mitteformaalse hariduse ja vaba aja sisustamise võimalused, väärtustatakse linnaelanike 

tervist. 

Spordivaldkonna tegevuse eesmärk on sportliku aktiivsuse toetamine ning spordibaaside 

korrastamine, planeerimine ja haldamine. Toetusobjektid on mittetulundusühingud, 

kellele on suunatud rahaline toetus vastavalt Keila Linnavolikogu poolt kinnitatud noorte 

huvitegevustoetuse korrale ja vabaühenduste toetamise korrale.  

Olulisemad tegevused 2021. aastal olid järgmised: 

• Keila linn ostis 2021. aastal osaühingult Keila Tervisekeskus rendipinda 

huvitegevuse harrastamiseks 220,0 tuhande euro eest. 

• Lisaeelarve kaudu teostati investeeringuid ja suurendati teenindusmahtu Keila 

Tervisekeskuse kaudu 264,1 tuhande euro võrra. Siia kuuluvad kooli staadioni 

jõulinnaku arendus, Jõe tänava noortepargi arendus (korvpalliväljakute 
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rekonstrueerimine, piire, valgustus), crossfiti saal Keila koolis, uue spordisaali 

väikevahendid ja suusavarustus, välibaaside hooldusleping. 

• Jätkati sporditegevuse ja kultuuritegevuse toetamist kogusummas 119,4 tuhat 

eurot, mis jagunes huvitegevuse toetuseks (meisterlikkuse toetus) kogusummas 

75,0 tuhat eurot, vabaühenduste toetuseks kogusummas 34,0 tuhat eurot ning 

täiendavaks huvitegevuse tegevuskava alusel noorte sportlaste toetuseks 10,4 

tuhat eurot.  

Spordiklubidele raha jagamise aluseks on huvitegevuse toetamise kord. Kokku toetati 25-

s klubis käiva 1 300 lapse huvitegevust. Meisterlikkuse toetusena eraldati 75,0 tuhat 

eurot. Vabaühenduste toetust eraldati kahes osas. Tegevustoetust eraldati 8-le 

organisatsioonile kokku 11,13 tuhat eurot. Projektitoetust eraldati 17 projekti 

teostamiseks kokku 21,25 tuhat eurot. Projektitoetuste jääk aasta lõpus oli 1,62 tuhat 

eurot. 

Vaba aja ürituste alt finantseeriti üritusi kokku 60,5 tuhande euro ulatuses. Sellest 23,8 

tuhat eurot kulus täiendava huvitegevuse ringitoetuseks ja väljaspool Keilat asuva 

huvitegevuse baasi rendiks. Võistluste alla kuuluvad Keila meistrivõistlused ja linna 

ürituste kavas olevad tegevused. Lisaks veel linnade mängud, omavalitsuste võistlused, 

Keila Päevade spordiprogramm, sõpruslinnade võistlused ja spordisuhete arendamine, 

Keila Seeriajooks, terviseliikumise üritused. Ürituste arv ja maht vähenes, sest covid-19 

pandeemia tõttu jäi osa võistlusi ära või toimusid vähendatud mahus. 

 

1.5.7 Osaühing Keila Tervisekeskus  

 

Osaühing Keila Tervisekeskus on 2001. aastal avatud suurim spordikompleks Lääne-

Harjumaal, mille peamiseks tegevuseks on pakkuda sportlikku vabaajaveetmise võimalust 

Keila ja ümbruskonna elanikele, spordisaali ja ujulat kehalise kasvatuse tundide 

läbiviimiseks kohalikele koolidele, treeningvõimalusi spordiklubidele ja ümberkaudsetele 

firmadele. Keila Tervisekeskuses asub kolme väljakuga pallisaal, kaks saali 

rühmatreeninguteks, jõusaal, ujula 25-meetri pikkuse basseini ja lastebasseiniga, mille 

lisaatraktsiooniks on liutoru. Lisaks on klientidele solaarium, infrapunasaun, majas on 

olemas 7 saunaruumi. Keila Tervisekeskus pakub klientidele erinevaid rühmatreeninguid, 

tervisenõustamist ja vahendab personaaltreeninguid. Kompleksis pakutakse 

toitlustusteenust, lisaks pakuvad lepingute alusel teenuseid erinevate iluteenuste osutajad. 

Osaühing Keila Tervisekeskus ruumides tegutseb ligi paarkümmend erinevat spordiklubi. 

2015. aastal valmis Keila Tervisekeskuses hostel, mis võimaldab pakkuda majutusteenust 

ja läbi viia spordilaagreid.  

Osaühing Keila Tervisekeskus käive 2021. aastal oli 711,6 tuhat eurot. 2021. aastal 

investeeriti põhivarasse 124,7 tuhat eurot. 2021. aasta investeeringuteks olid välirajatiste 

ehitused: 

• Valgustatud korvpalliplatsi ehitus Jõe tänavale, summas 54,4 tuhat eurot; 

• Keila kooli staadionile paigaldati välijõusaal, summas 48,6 tuhat eurot; 

• Madalseikluspargi rajamine terviseradadele, summas 21,7 tuhat eurot, mis oli 

ühtlasi Keila Linna kaasava eelarve projekti osa. 

Kõik investeeringud on tehtud Keila linna toel. 

Osaühingus Keila Tervisekeskus töötas aasta lõpu seisuga 9 töölepinguga töötajat (sh 

enamuses letiteenindajad ja tehnikud, ning otsese administreerimisega tegelevad 2 

inimest) ja töövõtulepinguga 8 töötajat.  
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Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku koos tööjõukuludele lisanduvate maksude ja 

maksetega 282,9 tuhat eurot. 

 

 

1.6 Haridus 

1.6.1 Koolieelsed lasteasutused 

 

Koolieelse lasteasutuse ülesanne on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja 

alushariduse omandamist. Lasteaedades korraldati lisaks tavatööle mitmesuguseid spordi- 

ja kultuuriüritusi, kasutati võimalusi õppe-kasvatustöö mitmekesisemaks muutmiseks. 

Keilas tegutses 2021. aastal kaks munitsipaallasteaeda (Vikerkaar, Miki) ja üks 

eralasteaed (Rukkilille lasteaed). Keila Lasteaed Miki alustas 2019. aasta sügisel uues 

majas, mis läks maksma 4,6 miljonit eurot. 2019/2020 õppeaastal alustas majas 9 rühma: 

4 aiarühma, 3 sõimerühma, 1 liitrühm ja 1 väikerühm. 

2021/2022 õppeaasta alguse seisuga oli Keila linna koolieelsetes lasteasutustes kokku 708 

last, sealhulgas Keila Lasteaias Miki 165 last (9 rühma) ja Keila Lasteaias Vikerkaar 341 

last (18 rühma), ning eralasteaias Rukkilill 202 last (9 rühma), sh 197 Keila linna last. 

Keila linna arengukava aastani 2025 tegevuskavas 2020-2024 on üheks eesmärgiks, et 

kõikidele soovijatele on tagatud koht lapsesõbralikus, loovust arendavas lasteaias või 

lastehoius.  

2021/2022 õppeaasta alguseks said enamus 2-3 aastased ja 5-7 aastased Keila linna lapsed 

lasteaiakoha. Lasteaiakoha ootel olid 3 ja 4 aastased lapsed ning alla kaheaastased lapsed, 

kellele ei olnud võimalik lasteaiakohta pakkuda. Lasteaiakohtade vajaduse rahuldamiseks 

paigaldati Keila Lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja territooriumile moodulmaja. Uus 

moodulmaja liitrühm Päikeseratas alustas tööd 01.01.2022. Lapsed, kes saavad õppeaasta 

sees 1,5 aastaseks saavad kasutada lapsehoiuteenust. Teistest omavalitsustest käis Keila 

linna munitsipaallasteaedades 2021. aastal kokku 17 last. Lisaks kasutas 2021. aastal 

lapsehoiuteenust kokku 41 last. Kokku olid linnaeelarvest kulud Keila koolieelsetele 

munitsipaallasteasutustele 2 653,7 tuhat eurot. Lisaks tasuti teiste omavalituste 

lasteaedades, eralasteaias ja erahoius käivate laste eest 1 089,4 tuhat eurot. 

 

1.6.2 Kool 

 

2020/2021 õppeaasta lõpetasid Keila Koolis põhikooli 142 õpilast (sh 4 mittestatsionaarse 

õppe õpilast), sealhulgas 15 kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“. Gümnaasiumi 

lõpetas 70 õpilast (sh 10 mittestatsionaarse õppe õpilast), sealhulgas 4 õpilast, kellest kaks 

lõpetas kuld- ja teised kaks hõbemedaliga.  

2020/2021 õppeaasta eesmärgid olid: vaimse ja emotsionaalse turvalisuse tugevdamine, 

hooliva kodaniku kasvatamine, venekeelse osakonna integreerumine Keila kooli 

väärtustega, positiivne õpikeskkonna loomine ning toetada gümnaasiumi õpilaste 

individuaalset arengut ja valmisolekut muutusteks.  

Pargi tänava õppehoone ehitamine ja valmimine oli 2021. aasta SUURTEGU. Kõik 

vajalik uueks õpikäsitluseks on nüüd olemas. Eriline heameel on võimla ja söökla üle, 

Keila Kool vajas juba ammu paremaid tingimusi- nüüd on see olemas! Õpilased ja 

õpetajad tunnevad ennast uues kompleksis suurepäraselt. 

Gümnaasiumiastmes jätkasime moodulõppe arendamist ja lõpetasime lepingu 

Sisekaitseakadeemiaga, kes koolitas meil julgeoleku õppesuuna õpilasi. 
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Õpilaste arv, mis 10. septembri seisuga oli 1653, on olnud viimastel aastatel stabiilne, 

küll suurenes meie õpetajate hulk ning kasvas tehniliste töötajate arv. Erilisena tooks 

välja lisandunud haldusjuhti ametikoha ja suurendasime ka abiõpetajate ja ringijuhtide 

ametikohti. 

Erilise jälje jättis aastale 2021 koroonaepideemia.  

Distantsõpe sai meie igapäevaseks normiks. Tuli võtta eelmise aasta kogemused ja 

võimaldada õpetajatel kasutada Teamsi, kuidas õpet läbi viia distantsilt. 

Toitlustamine käis korra kuus toiduainete jagamisena, millele kõik järgi ei 

tulnud. Sügisest on kooli uus toitlustaja Baltic Restourants Estonia AS. 

Tänu meie töötajate leidlikkusele ja toetavale suhtumisele saime lapsed õpetatud 

distantsilt, korraldasime aktused õues, jagasime toidupakke ja huvitegevusele leidsime 

põnevaid rakendusi. 

Eriti suure tulemuslikkusega töötasid meie haridustehnoloogid, tänu nende operatiivsele 

tegutsemisele saime korraldatud distantsõppel õppekava täitmise.  

HEV õpilaste arv EHIS-e andmete põhjal on meil 282 õpilast (osakaal 17%), kes vajavad 

erinevat tuge. HEV laste õppetingimused said täiendust HTM-i programmist, kus 

loodemajas valmis uus õppeköök, pargimajas kunstikamber ja põhjamajas 

rahunemistuba- kogu projekti maksumus oli 60,0 tuhat eurot.  

Lisaks osalesime KIK-i kolmes programmis, Erasmus+ projektis ja tantsu- ja laulupeo 

liikumises. 

 

1.6.3 Huviharidus - Keila Muusikakool 

 

2021 a. võtsime esimesse klassi 34 õpilast, lõpetajaid oli 12. Keila Muusikakoolis oli 

10.09.2021 seisuga 191 õpilast. 

Distantsilt toimunud õppetöö laabus suuremate tõrgeteta, vastav IT-tehnika oli soetatud 

eelmisel aastal. 

Kõik õpilaskonkursid muudeti videokonkurssideks, meie õpilased saavutasid 12 kohta ja 

25 diplomit. See andis üle-eestilises arvestuses 4. koha, seejuures osutusid 

saksofoniõpetaja Liis Mäevälja (5 kohta) ja klaveriõpetaja Eva Teppo (4 kohta) oma 

eriala parimateks õpetajateks 89 muusikakooli hulgas. Videote salvestamiseks kasutasime 

suure saali uut IT-lahendust. 

Õpetajate toas sai välja vahetatud eelmisest aastatuhandest pärit diivan, ostetud sai 

mitmeid vajalikke instrumente õpilastele. 

Tööd alustas Keila Muusikakooli orkester, dirigent Mart Aus ja pop-jazz ansamblid, 

juhendajaks Margus Minn. 

Seoses piirangutega ei toimunud tavapäraseid linnaelanikele suunatud kontserte, 

piirangute lõppedes need taastuvad. 

 

 

1.7 Sotsiaalhoolekanne 

 

Keila linna sotsiaalhoolekande abi tagamise põhimõtteks on lähtumine iga inimese 

abivajadustest. Peame oluliseks, et oleks tagatud võrdsed võimalused inimväärseks eluks 

linna vähekindlustatud isikutele ja peredele, eakatele, lastele ning erivajadustega isikutele.  

Sotsiaalvaldkonnas on oluline teenuse kohandamine konkreetse inimese vajadustele, mis 

toetavad inimese iseseisvat toimetulekut.  
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Sotsiaalkaitsega tegelevad linnas volikogu sotsiaalkomisjon, linnavalitsuse haridus-ja 

sotsiaalteenistus ja Keila Sotsiaalkeskus, samuti tehakse tihedat koostööd era- ja 

mittetulundussektoriga.  

Keila Linnavalitsuse struktuuris töötasid 2021. aastal sotsiaalnõunik, sotsiaaltöö 

spetsialist, eestkoste spetsialist, kaks lastekaitsetöötajat (alates oktoobrist 3 

lastekaitsetöötajat ja erivajadusega laste spetsialist. 

Linnavalitsus maksab erinevaid sotsiaaltoetusi, mis on sissetulekust sõltuvad ja 

sissetulekust mittesõltuvad toetused. Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks 

tekib õigus, kui pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu 

netosissetulekust eluasemekulude kandmist jääb ühe inimese sissetulek alla kahe ja poole 

kordse riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri ehk siis 2021 aastal 375 eurot pereliikme 

kohta.  

Toetuste määrade osas tõusid 2021. aastal esmakordselt kooli mineva lapse toetus 100 

eurolt 120 euroni, muudel põhjendatud juhtudel makstav toetus 300 eurolt 400 euroni, 

matusetoetus 230 eurolt 240 euroni, puudega lapse hooldajatoetus 50 eurolt 70 euroni. 

Võrreldes varasemaga lisandus 2021. aastal uus toetuseliik, koolieelse lasteasutuse 

omaosaluse toetus, mille piirmääraks oli 70 eurot lapse kohta kuus. Lisaks toetuste 

maksmisele hindasid Keila Linnavalitsuse ametnikud 230 isiku teenusevajadust ja 

suunasid nad haridus-ja sotsiaalteenistuse otsusega erinevatele teenustele.  

Lastekaitsetöötajad ja erivajadusega laste spetsialist alustasid 2021. aastal 55 lapse osas 

juhtumimenetlust. Kokku tegeleti läbi juhtumimenetluse aasta jooksul 213 lapsega. 

Keila linna eestkostel oli 2021. aastal 18 eestkostetavat, kellega tegeles 

eestkostespetsialist. Lisaks nõustas eestkostespetsialist 20 füüsilisest isikust eeskostjat. 

 

Keila Sotsiaalkeskus asub aadressil Pargi tn 30, Keila ja pakub erinevaid 

sotsiaalteenuseid. Lisaks sotsiaalkeskusele asuvad antud aadressil ka töökeskus ning 

sotsiaalkorterid eluasemeteenuse pakkumiseks. Kolmekorruselises hoones pakutakse 

teenust 27-s sotsiaalkorteris (sh 2 invakorterit) ning majutusüksuse teenust 9-s toas, kus 

on 11 voodikohta elukohta vajavatele isikutele. 

2021. aasta lõpus töötas Keila Sotsiaalkeskuses 42 põhikohaga töötajat, erihoolekandes 9 

tegevusjuhendajat ja erihoolekande teenuste juht; eakate hoolekandes ja päevakeskuses 

kokku 12 töötajat: 8 hooldustöötajat, infosekretär, bussijuht ja hooldusteenuste juht, ja 

sotsiaalfondi projekti juht. Projekti raames osutavad teenuseid ka lepingulised tugisikud 

ning omavalitsuse rahastusel pakuvad isikliku abistaja teenust 5 lepingulist töötajat. 

Päevakeskuse juhi koordineerida on huviringide töö, mida viisid läbi 9 ringijuhti, kes 

töötasid käsunduslepingu alusel. Erivajadusega lastele tugiisikuteenust pakkusid 11 

põhikohaga tugiisikut ning 5 käsunduslepinguga töötajat. Sotsiaalmajas pakkus 

ööpäevaringset valvet 4 hooldustöötajat. Lisaks töötavad sotsiaalkeskuses perenaine, 2 

abitöölist, personalispetsialist ning asutuse juhataja. 

Lähtudes Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 eesmärgist 5: „Kõik 

sihtgrupid on kaetud neile vajalike sotsiaal- ja hoolekandeteenustega“ on Keila 

Sotsiaalkeskus 2021. aastal pakkunud järgmisi teenuseid: koduteenus (59-le isikule), 

toitlustamist (64-le eakale ja erivajadusega isikule), sotsiaaltransporditeenust (193-le 

eakale, puudega isikule ja lapsele), isikliku abistaja teenust (5-le isikule), tugiisikuteenust 

(20-le raske ja sügava puudega lapsele), tugiisikuteenust täiskasvanutele (12), 

eluasemeteenuseid 46-le leibkonnale. Päevakeskuse huviringe on vanemaealistele ja 

erivajadustega inimestele kokku 9. Koroonaepideemia tõttu oli huviringide töö häiritud 

ning tegevus toimus pisteliselt nii kevadel kui sügisel. 
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2021. aastal pakuti erihoolekandeteenuseid (IET, TT ja TE) 54-le isikule, pikaajalise 

kaitstud töötamise teenusel osales 36 erivajadusega klienti. Kogukonnas elamise teenust 

pakutakse 10-le erivajadusega isikule, aadressil Pargi tn 37. 

2021. aastal alustati jätkuprojektiga “Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste 

arendamine Keila linnas”, mille raames pakutakse isikuabiteenust hooldusvajadusega 

isikutele, kelle lähedased ei saa olla aktiivsed tööturul või on oht sealt välja langeda, 

tugiisikuteenust tööealistele tööturult kõrvale jäänud isikutele, päevahoiuteenust 

dementsussündroomiga inimestele ning tugisikuteenust tööturult kõrvale jäänud 

tööealistele isikutele. 
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2. KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

2.1. Konsolideeritud bilanss  

Tuhandetes eurodes 

 

  Lisa 31.12.2021 31.12.2020 

Varad kokku    

   Käibevara    

      Raha ja pangakontod 2 2 558,1 2 453,0 

      Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded  3 1 162,4 1 078,7 

      Muud nõuded ja ettemaksed 4 564,7 419,1 

      Varud  37,1 41,6 

   Käibevara kokku  4 322,3 3 992,4 

   Põhivara    

      Osalused sidusettevõtetes 6 174,7 163,2 

      Muud nõuded ja ettemaksed  76,0 91,0 

      Kinnisvarainvesteeringud 7 0,6 0,8 

      Materiaalne põhivara 8 41 569,3 37 705,3 

      Immateriaalne põhivara 9 29,8 0,0 

   Põhivara kokku  41 850,4 37 960,3 

Varad kokku   46 172,7 41 952,7 

Kohustised       

   Lühiajalised kohustised    

      Võlad tarnijatele  549,8 423,9 

      Võlad töövõtjatele  1 196,0 1 157,7 

      Muud kohustised ja saadud ettemaksed 10 614,2 923,5 

      Laenukohustised 11 548,5 429,8 

   Lühiajalised kohustised kokku  2 908,5 2 934,9 

   Pikaajalised kohustised    

     Võlad tarnijatele  0,0 0,0 

      Laenukohustised 11 11 977,4 8 327,9 

   Pikaajalised kohustised kokku  11 977,4 8 327,9 

Kohustised kokku   14 885,9 11 262,8 

Netovara       

   Aruandekohustlase omanikele kuuluv netovara  31 286,8 30 689,9 

      Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem  30 690,8 29 678,4 

      Aruandeperioodi tulem  596,0 1 011,5 

Netovara kokku  31 286,8 30 689,9 

Kohustised ja netovara kokku   46 172,7 41 952,7 
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2.2. Konsolideeritud tulemiaruanne 

Tuhandetes eurodes 
 

  Lisa 2021 2020 

Tegevustulud       

   Maksud 3 12 295,7 11 563,3 

   Kaupade ja teenuste müük 13 3 144,6 3 098,5 

   Saadud toetused 12 6 486,8 6 519,2 

   Muud tulud 14 93,0 44,3 

Tegevustulud kokku   22 020,1 21 225,3 

Tegevuskulud       

   Antud toetused 15 -773,4 -700,1 

   Tööjõukulud 16 -11 353,7 -11 102,3 

   Majandamiskulud 17 -5 790,1 -4 988,9 

   Muud kulud 18 -1 219,5 -1 077,3 

   Põhivara amortisatsioon, ümberhindlus ja 

mahakandmine 7,8,9 -2 189,6 -2 284,7 

Tegevuskulud kokku   -21 326,3 -20 153,3 

Tegevustulem   693,8 1 072,0 

Finantstulud ja -kulud       

   Intressikulu 11 -111,6 -88,6 

   Tulem osalustelt 6 11,6 25,9 

   Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt  0,4 0,1 

   Muud finantstulud ja -kulud  1,8 2,1 

Finantstulud ja -kulud kokku   -97,8 -60,5 

    

Aruandeperioodi tulem   596,0 1 011,5 
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2.3. Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

Tuhandetes eurodes 
 

  Lisa 2021 2020 

Rahavood põhitegevusest    

Tegevustulem  693,8 1 072,0 

Korrigeerimised:    

   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7,8,9 2 189,6 2 284,7 

   Käibemaksukulu põhivara soetuselt  287,0 282,0 

   Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 12 -780,1 -721,9 

   Kasum/kahjum põhivara müügist 7,8 -28,8 -0,8 

Korrigeeritud tegevustulem  2 361,5 2 916,0 

  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus  -302,0 -43,7 

  Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus  193,7 -51,1 

Kokku rahavood põhitegevusest   2 253,2 2 821,2 

    

Rahavood investeerimistegevusest    

  Tasutud põhivara soetamisel 7,8 -6 312,8 -2 583,8 

  Laekunud põhivara müügist 7,8 29,4 20,8 

  Tagasi makstud laenud 4 15,0 14,0 

  Laekunud finantstulud 2,4 2,2 2,3 

  Laekunud sihtfinantseering põhivara soetuseks 12 461,8 1 132,5 

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -5 804,4 -1 414,2 

    

Rahavood finantseerimistegevusest    

  Laekunud laenud 11 4 198,0 8 126,9 

  Tagasi makstud laenud 11 -420,3 -8 217,1 

  Kapitalirendi tagasimaksed 11 -9,5 -9,3 

  Makstud intressid ja muud finantskulud   -111,9 -88,9 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   3 656,3 -188,4 

    

Puhas rahavoog   105,1 1 218,6 

    

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 2 453,0 1 234,4 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 2 558,1 2 453,0 

Raha ja selle ekvivalentide muutus   105,1 1 218,6 
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2.4. Konsolideeritud netovaramuutuste aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

  Lisa 

Aruandekohustuslase omanikele 

kuuluv netovara, akumuleeritud 

ülejääk 

Saldo seisuga 31.12.2019   29 647,7 

Põhivara ümberhindlus 8 30,7 

Aruandeperioodi tulem   1 011,5 

Saldo seisuga 31.12.2020   30 689,9 

Põhivara ümberhindlus 8 0,9 

Aruandeperioodi tulem   596,0 

Saldo seisuga 31.12.2021   31 286,8 
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2.5. Eelarve täitmise aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma 

koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele. Eelarve täitmise aruanne on tekkepõhine. 

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 22. 
 

    

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve  

täitmine 

  PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 18 182,29 19 263,16 19 566,76 

30 Maksutulud 11 460,00 12 030,00 12 295,71 

3000        Füüsilise isiku tulumaks 11 300,00 11 870,00 12 160,34 

3030        Maamaks 150,00 150,00 129,60 

3044        Reklaamimaks 10,00 10,00 5,77 

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 653,90 1 540,04 1 573,63 

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 5 041,89 5 665,12 5 665,97 

352.00.17.2       Toetusfond (lg 2) 4 467,85 4 689,27 4 689,27 

3500, 352       Muud saadud toetused tegevuskuludeks 574,04 975,85 976,71 

3825, 388 Muud tegevustulud  26,50 28,00 31,45 

382540       Sh laekumine vee erikasutusest 21,00 21,00 23,75 

3882       Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 0,00 0,00 0,00 

3880, 3888       Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  5,50 7,00 7,71 

  PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -17 439,00 -18 580,91 -17 825,06 

40, 41, 

4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks -797,31 -975,87 -838,56 

413       Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele -276,30 -327,40 -257,32 

4500       Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -371,91 -490,75 -425,69 

452       Mittesihtotstarbelised toetused -149,10 -157,71 -155,54 

  Muud tegevuskulud -16 641,69 -17 605,04 -16 986,50 

50       Personalikulud -10 000,78 -10 265,07 -10 050,14 

55       Majandamiskulud -6 601,42 -7 310,63 -6 930,83 

60       Muud kulud -39,50 -29,36 -5,54 

  PÕHITEGEVUSE TULEM 743,30 682,25 1 741,70 

  INVESTEERIMISTEGEVUS -1 398,90 -1 335,88 -1 151,74 

381       Põhivara müük (+) 0,00 29,42 29,42 

15       Põhivara soetus (-) -1 320,90 -1 795,18 -1 721,80 

3502       Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  0,00 733,78 769,01 

4502       Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 0,00 -225,90 -150,90 

        Osaluste müük (+) 0,00 0,00 0,00 

101.1.1       Osaluste soetus (-) 0,00 0,00 0,00 

1032.2       Tagasilaekuvad laenud (+) 0,00 0,00 0,00 

382       Finantstulud (+) 0,00 0,00 0,32 

65       Finantstkulud (-) -78,00 -78,00 -77,78 

  EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -655,60 -653,64 589,96 
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  FINANTSEERIMISTEGEVUS -341,00 -341,00 -340,37 

20.5       Kohustuste võtmine (+) 0,00 0,00 0,00 

20.6       Kohustuste tasumine (-) -341,00 -341,00 -340,37 

1001 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - 

vähenemine) -996,61 -994,65 50,26 

  Nõuete ja kohustuste saldode muutus(tekkepõhise e/a korral) 0,00 0,00 -199,32 

  

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA 

INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE 

JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI 18 837,92 20 680,01 19 775,54 

01 Üldised valitsussektori teenused 1 341,40 1 442,40 1 308,41 

01111 Valla- ja linnavolikogu 154,70 154,70 129,43 

01112 Valla- ja linnavalitsus 1 047,70 1 151,23 1 055,23 

01114 Reservfond 30,00 11,86 0,00 

01600 Muud üldised valitsussektori teenused  31,00 46,61 45,97 

01700 Valitsussektori võla teenindamine 78,00 78,00 77,78 

01800 Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud 0,00 0,00 0,00 

03 Avalik kord ja julgeolek 2,00 2,00 2,00 

03100 Politsei 2,00 2,00 2,00 

04 Majandus 1 271,60 1 652,20 1 513,34 

04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 635,00 1 006,30 982,41 

04512 Ühistranspordi korraldus 66,70 66,70 68,08 

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 349,90 359,20 251,48 

04900 Muu majandus (sh majanduse haldamine) 220,00 220,00 211,37 

05 Keskkonnakaitse 450,58 712,48 746,24 

05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 111,58 338,78 318,43 

05101 Avalike alade puhastus 327,00 361,70 415,53 

05600 Muu keskkonnakaitse 12,00 12,00 12,28 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 218,40 282,20 292,87 

06300 Veevarustus 35,00 35,00 35,00 

06400 Tänavavalgustus 105,00 105,00 116,28 

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 78,40 142,20 141,59 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 2 262,01 2 644,50 2 592,69 

08102 Sporditegevus  138,00 349,51 349,51 

08103 Puhkepargid ja -baasid 59,00 84,10 96,01 

08107 Noorsootöö ja noortekeskused 290,11 296,74 262,89 

08109 Vaba aja tegevused 318,50 316,09 313,60 

08201 Raamatukogud 773,29 833,70 826,96 

08202 Rahvakultuur 324,35 402,09 403,75 

08203 Muuseumid 278,76 272,27 265,35 

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus 80,00 90,00 74,62 

09 Haridus 11 567,13 12 105,40 11 676,07 

09110 Alusharidus (lasteaiad) 3 820,80 3 902,68 3 743,34 

09212 Põhihariduse otsekulud 6 207,20 6 670,04 6 482,00 



Keila Linnavalitsus 
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2021 

 
 

 

 

Linnapea…………………………… 

28 

 

09213 Üldkeskhariduse otsekulud 481,00 497,58 467,47 

09510 Noorte huviharidus 625,95 600,28 590,50 

09601 Koolitoit 281,08 281,78 279,11 

09602 Õpilaskodu 9,00 9,00 0,54 

09609 Muud hariduse abiteenused 25,70 22,29 7,82 

09800 Muu haridus, sh. hariduse haldus 116,40 121,75 105,29 

10 Sotsiaalne kaitse 1 724,80 1 838,83 1 643,92 

10120 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 482,96 439,16 420,90 

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 192,96 201,05 167,31 

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 439,88 487,37 429,95 

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 18,50 18,50 10,86 

10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused 67,80 73,25 63,46 

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 168,30 184,29 123,72 

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 158,30 164,70 163,58 

10701 Riiklik toimetulekutoetus 26,50 62,23 57,59 

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 12,00 20,48 23,41 

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 157,60 187,80 183,14 

  MUUD NÄITAJAD  

Aasta 

alguse 

seisuga 

Aasta 

alguse 

seisuga 

Perioodi 

lõpu 

seisuga 

  Võlakohustused 7 900,00 7 900,00 7 597,07 

  Likviidsed varad 2 095,56 2 095,56 2 145,82 

 

 

2.6. Reservfondi kasutamise aruanne 
 

2021. aasta eelarves moodustati reserfond summas 30,0 tuhat eurot. 

22.04.2021 Keila linnavalitsuse korraldusega nr 128 eraldati reservfondist 10,4 tuhat eurot 

ettenägematute kulutuste katteks seoses hüvituse maksmisega teenistussuhte lõppemisel. 

13.05.2021 Keila linnavalitsuse korraldusega nr 154 eraldati 7,7 tuhat eurot seoses hüvituse 

maksmisega teenistussuhte lõppemisel. 
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Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 

 

Käesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 

Finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 

arvestuspõhimõtetele ning mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 

Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Avaliku sektori finantsarvestuse ja- 

aruandluse juhend ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.  

Vastavalt Raamatupidamise seadusele on konsolideeriv üksus Keila linnavalitsus, kellel 

on valitsev mõju teiste raamatupidamiskohustuslaste üle, kohustatud koostama 

majandusaasta aruande konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandena. 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes 

soetusmaksumuse printsiibist. 

Konsolideerimine 

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste 

tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju 

tekkimisest kuni selle katkemiseni. 

Valitseva mõju all olevate üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud 

ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamisväärtuses), 

mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustised nende õiglases väärtuses. 

Keila linnavalitsuse konsolideerimata aruandes (vt lisa 21) on osalused valitseva mõju all 

olevates üksustes kajastatud tuletatud soetusmaksumuses ja korrigeeritud allahindlustega 

lähtudes osalusest omakapitalis või netovaras. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse 

konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes 

(sidusettevõtjad). 

Valitseva mõju all olevad üksused on kajastatud konsolideeritud aruannetes liidetud rida-

realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, 

kohustised, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. 

Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes 

kapitaliosaluse meetodil. 

Finantsvara ja –kohustised 

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja 

muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, 

viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi. 

Finantsvara ja –kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on 

antud finantsvara või –kohustise eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne 

soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustisega otseselt seotud 

tehingukulutusi. 

Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.  

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui kontsern kaotab õiguse finantsvarast 

tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad 

rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustis 

eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. 

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil kontsern 

saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle. 
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Raha ja raha ekvivalendid  

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode 

jääke (va arvelduskrediit). Arvelduskontodelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata 

intressid kajastatakse viitlaekumistena.  

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded ning maksude arvestus 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud 

soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise 

momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse 

korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat 

informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis 

tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt 

kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu 

vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused 

nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

Tulu- ja maamaksu kogub ja kannab edasi Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks 

deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja 

Tolliametist saadud teatistele. Tähtajaks tasumata maksunõuetelt kogub Maksu- ja 

Tolliamet intresse ning kannab need laekumisel edasi. Tulu loodusressursside 

kasutamisest kogub ja kannab edasi Keskkonnaministeerium. Kohalikke makse kogub 

Keila linnavalitsus. Kohalikuks maksuks on reklaamimaks. 

Varud 

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest 

soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO 

meetodit.  

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende 

soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto 

realiseerimisväärtusele kajastatakse perioodi kuluna. 

Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused 

Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest 

vastava üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju alla olevaks 

üksusi, mille nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20% 

kuni 50% hääleõigust. 

Osalused konsolideerimata aruannetes 

Aruandekohuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi 

sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohuslasel on 

valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka 

osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes (sidusettevõtjad). Alla 50%-lisi osalusi 

sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel 

kajastatud kuluna. 

Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 

väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 

soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti 

omakapitalist aruandekohustlasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja 

mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse 
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bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid 

mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (hooneid), mida 

hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane 

ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid 

kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 

akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara 

kajastamisele. 

Materiaalne põhivara 

Vastavalt Rahandusministri kehtestatud „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

juhendile“ loetakse materiaalseks põhivaraks varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle 

ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 

aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, kajastatakse perioodikuluna. 

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, 

liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute 

lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse 

põhivara kulumi normi.   

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle 

kasutuselevõtmiseks, va soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja 

lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.  

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum 

ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel 

kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, 

sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva 

hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik 

usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele. 

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

 

• Hooned ja rajatised   2 -10 % 

• Masinad ja seadmed  10-20 % 

• Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 33-50 % 

• Inventar 10-50 % 

Maad, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 

Immateriaalne põhivara 

Vastavalt Rahandusministri kehtestatud „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse 

juhendile“ kajastatakse immateriaalse põhivarana füüsilise substantsita vara kasuliku 

tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurost. Immateriaalset põhivara 

kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulumja 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara 

amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja kulumi normid aastas on järgmised: 

 

• Tarkvara ja tarkvara litsentsid  5 -50 % 

Uurimis- ja arenguväljaminekud on kajastatud tekkimisel kuluna. 
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Renditud varad 

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 

riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse 

kasutusrendina.  

 

Aruandekohustuslane on rendileandja 

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud 

netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse 

kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks. Intressitulu kajastatakse 

rendiperioodi jooksul. 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt 

muule bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi 

jooksul lineaarselt tuluna. 

 

Aruandekohustuslane on rentnik 

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara 

õiglase väärtuse summas. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks 

põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Intressikulud kajastatakse rendiperioodi 

jooksul. 

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.  

Toetused 

Toetustena käsitletakse saadud vahendeid, mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega 

teenuseid ning antud vahendeid, mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid. 

Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks: 

• Sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele, va toetused ettevõtluseks; 

• Sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, 

mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise 

jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset 

aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi; 

• Tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema 

põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. 

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise 

perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või 

laekumata jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, 

kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. 

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi 

kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara 

soetust mõlemaid eraldi. 

Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või 

sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise 

kuupäeval. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 

printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega 

seonduvate kuludega.  

Sihtfinatseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema 

soetusmaksumuses sihtfinantseermise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.  

Tegevustoetusi kajastatakse toetuse andja poolt raha ülekandmisel kuluna ja toetuse saaja 

poolt tuluna raha laekumisel. 
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Tulude arvestus 

Kogutud maksude, lõivude, trahvide tulu ja muud tulud võetakse arvele tekkepõhiselt 

vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele 

dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised 

omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on 

usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes 

valmidusastme meetodist.  

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud 

mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata 

sisendkäibemaksusks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud 

tegevuskulud. Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise 
päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud 
monetaarsed finantsvarad ja –kohustised on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud 
eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. 
Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustiste ümberhindamisest saadud kasumid ja 
kahjumid on kajastatud tulemiaruandes. 

Rahavoogude aruanne 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - põhitegevuse rahavoogude 
leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja 
põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustiste saldode muutused. 
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse 
otsemeetodil. 

Eelarve täitmise aruanne 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) 
tekkepõhiselt, mistõttu selle andmeid saab võrrelda konsolideerimata aruannetes (vt lisa 
nr 21) kajastatud andmetega. Eelarve täitmise aruanne on koostatud võrreldes teiste 
põhiaruannetega teatud erinevustega, mida on selgitatud lisas nr 22. 

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse Keila linnavalituse volikogu ja valitsuse liikmed ning 

linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid 

sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja 

äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema 

juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all 

olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. 

Seotud osapoolteks on: 

Keila linna valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja 

äriühingud, kelle juhtimises osaleb linn otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate 

üksuste kaudu hääleõigusega alates 20%; Samuti Keila linna volikogu ja valitsuse 

liikmed. 

Seotud osapoolte kohta avaldamisele kuuluvat informatsiooni reguleerib IPSAS 20 

Related party disclosures. IPSAS 20 sisaldab teatud erinevusi võrreldes äriühingutele 

mõeldud standardiga IAS 24, millest lähtub omakorda RTJ 15 §-des 19-25. Põhiline 
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erinevus on selles, et IPSAS 20 ei nõua üldjuhul niisuguste tehingute avalikustamist, mis 

on toimunud seotud osapooltega normaalsetel turutingimustel või vastavalt seaduses 

sätestatud tingimustele, mis kehtivad ühtviisi nii seotud isikutele kui ka mitteseotud 

isikutele. Üksuste kohta, kes on küll seotud osapooled, kuid kellega ei ole aruandeaastal 

ega sellele eelnenud aastal turutingimustest või seadustega sätestatud tingimustest 

erinevaid tehinguid toimunud, avaldatakse siiski nende nimetused. (IPSAS 20.25). 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja 

kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande 

koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel 

toimunud tehingutega. 

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse 

võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud 

aastaaruande lisades. 

 

 

Lisa 2 Raha ja pangakontod 

Tuhandetes eurodes 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

Sularaha kassas 1,3 3,1 

Raha arvelduskontodel pangas 2 556,8 2 449,9 

Raha ja pangakontod kokku 2 558,1 2 453,0 
  
 

 

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid 

Tuhandetes eurodes 
 

3.1 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustised   

  Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustised 

  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Maksud 1 156,8 1 072,6 527,4 448,2 

   Tulumaks 1 155,9 1 070,8 158,2 140,7 

   Maamaks 0,9 1,8 0,0 0,0 

   Käibemaks 0,0 0,0 40,0 2,5 

   Sotsiaalmaks 0,0 0,0 298,2 274,1 

   Töötuskindlustusmaksed 0,0 0,0 19,1 17,9 

   Kogumispensionimaksed 0,0 0,0 11,0 12,3 

   Muud riiklikud maksud 0,0 0,0 0,9 0,7 

Loodusressursside kasutamise 

ja saastetasud (vt lisa 14) 5,6 6,1 20,6 31,0 

Kokku maksud, lõivud, trahvid 1 162,4 1 078,7 548,0 479,2 
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3.2 Maksu-, lõivu- ja trahvitulud  
  2021 2020 

Maksud 12 295,7 11 563,3 

   Tulumaks 12 160,3 11 384,0 

   Maamaks 129,6 171,5 

   Reklaamimaks 5,8 7,8 

Lõivud (vt lisa 13) 14,2 11,3 

Trahvid 1,8 3,6 

Loodusressursside kasutamise ja 

saastetasud (vt lisa 14) 

23,8 24,4 

   Tasud vee erikasutusest 23,8 24,4 

   Saastetasud 0,0 0,0 

Kokku maksud, lõivud, trahvid 12 335,5 11 602,6 
 

 

 

Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed 

Tuhandetes eurodes 

4.1 Lühiajalised nõuded ja ettemaksed   

 31.12.2021 31.12.2020 

Nõuded ostjate vastu (va. põhivara müük) 270,3 225,0 

   Brutosummas 270,3 225,0 

Laenu- ja liisingnõuded 15,0 15,0 

   Laenunõuded 15,0 15,0 

Nõuded toetuste ja siirete eest 156,5 146,2 

   Saamata sihtfinantseerimine 118,7 31,7 

   Saamata põhivara sihtfinantseerimine  35,2 112,4 

   Saamata seadusandlusest tulenevad toetused 2,6 2,1 

Muud nõuded 5,3 2,2 

Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed 115,3 26,2 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 2,3 4,5 

Kokku muud nõuded ja ettemaksed 564,7 419,1 

 

 

4.2 Antud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi  
Kuni 1 a  

1-2 a 

 

2-3 a 

 

3-4 a 

 

Kokku 

Keskmine 

intressimäär 

Laenunõuded 

Keila 

Tervisekeskus 15,0 15,0 15,0 46,0 91,0 2% 

Kokku 15,0 15,0 15,0 46,0 91,0   

 

Laenunõudena on kajastatud antud Keila Tervisekeskuse OÜ laen Keila Alushariduse 

OÜ-le. 

Laenu tagastustähtaeg on 2027. aasta. Laen on antud tagatiseta, intressimäär on 2% 

aastas, alusvaluuta EUR. 
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Lisa 5 Osalused sihtasutustes 

Tuhandetes eurodes 

 

Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused: 

 

Nimetus, aasta Osaluse 

määr 

(%) 
Tulemiaruande näitajad 

Bilansi näitajad aasta 

lõpus 

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud Tulem Varad Netovarad 

SA Keila Leht             

2021 100 130,8 -125,0 5,8 34,7 17,0 

2020 100 110,8 -108,1 2,7 26,2 11,2 

       

Sihtasutuste bilansilised väärtused tuletatud soetusmaksumuse meetodil:  

  

Jääk 

seisuga 

31.12.2020 

Soetatud 

(soetus-

maksu-

muses) 

Maha 

kantud 

(tegevuse 

lõpetanud) 

Kasum/ 

-kahjum 

müügist 

Kasum/kahjum 

kapitaliosalusest 

Jääk 

seisuga 

31.12.2021 

SA Keila Leht 11,2 0,0 0,0 0,0 5,8 17,0 

Kokku 11,2 0,0 0,0 0,0 5,8 17,0 

 

 

Lisa 6 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 

Tuhandetes eurodes 

6.1 Tütarettevõtjad 

Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused: 

 
Nimetus, aasta Osaluse 

määr % 
Tulemiaruande näitajad 

Bilansi näitajad aasta 

lõpus 

Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud Tulem Varad Netovara 

AS Keila Vesi   
          

2021 100% 3 301,2 -3 159,3 108,2 17 660,3 12 318,5 

2020 100% 2 555,2 -2 473,5 75,6 13 423,2 12 210,3 

OÜ Keila 

Tervisekeskus 
           

2021 100% 972,0 -1 247,8 -274,0 3 089,0 2 939,5 

2020 100% 865,1 -1 221,7 -354,5 3 311,4 3 213,5 
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Tütar- ja sidusettevõtete osaluste bilansilised väärtused tuletatud soetusmaksumuse 

meetodil: 

  

Jääk 

seisuga 

31.12.2020 

Kasum/kah

jum 

kapitali-

osalusest 

Jääk 

seisuga 

31.12.2021 

Keila 

Alushariduse OÜ 
111,8 0,0 111,8 

AS Keila Vesi 6 582,8 0,0 6 582,8 

OÜ Keila 

Tervisekeskus 
3 213,5 -274,0 2 939,5 

Kokku 9 908,1 -274,0 9 634,1 

 

 

6.2 Osalused sidusettevõtjates 

 

Nimetus, aasta Osaluse 

määr % Tulemiaruande näitajad 

Bilansi näitajad aasta 

lõpus 

    Tegevus-

tulud 

Tegevus-

kulud Tulem Varad Netovara 

Keila 

Alushariduse 

OÜ             

2021 
34% 1 117,2 -1 046,3 34,1 2 234,5 514,0 

2020 
34% 1 089,6 -988,8 76,1 2 419,5 479,8 

 

 

 

Sidusettevõtjate osaluste väärtus kapitaliosaluste meetodil konsolideeritud aruandes: 

  

Jääk seisuga 

31.12.2020 

Kasum/kahjum 

kapitaliosalusest 

Jääk seisuga 

31.12.2021    

Keila Alushariduse OÜ 163,2 11,5 174,7    

Kokku 163,2 11,5 174,7    
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Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 

Tuhandetes eurodes 

 

  2021 2020 

Soetusmaksumus perioodi alguses 0,8 0,8 

Akumuleeritud kulum perioodi alguses 0,0 0,0 

Jääkväärtus perioodi alguses 0,8 0,8 

      

   Müügid müügihinnas 28,0 0,0 

   Müügikasum/-kahjum 27,8 0,0 

Soetusmaksumus perioodi lõpus 0,6 0,8 

Jääkväärtus perioodi lõpus 0,6 0,8 

 

 

  2021 2020 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 13) 96,0 79,8 

Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 

tulevastel perioodidel     

Järgmisel majandusaastal 13,3 14,4 

1. kuni 2. aastal 9,7 14,4 

2. kuni 3. aastal 6,7 8,5 

3. kuni 4. aastal 6,4 6,7 

4. kuni 5. aastal 0,7 6,4 
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Lisa 8 Materiaalne põhivara 

Tuhandetes eurodes 

 
  

Maa 
Hooned ja 

rajatised 

Masinad ja 

seadmed 

Muu 

põhivara 

Lõpetamata 

tööd ja 

ettemaksed 

Kokku 

Soetusmaksumus perioodi lõpus 1 541,5 46 883,2 2 866,1 1 213,5 746,8 53 251,1 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0,0 -13 208,2 -1 898,1 -439,5 0,0 -15 545,8 

Jääkväärtus 31.12.2020 1 541,5 33 675,0 968,0 774,0 746,8 37 705,3 

Aruandeperioodi liikumised 1,0 -576,7 -120,2 314,7 4 245,2 3 864,0 

   Soetused ja parendused 0,0 908,0 17,6 440,4 4 686,6 6 052,6 

   Saadud mitterahaline 

sihtfinantseerimine 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

   Kulum ja allahindlus 0,0 -1 775,9 -191,0 -125,7 -23,0 -2 115,6 

   Müüdud põhivara mahakandmine 

jääkväärtuses -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 

   Muu mahakandmine jääkväärtuses 0,0 -70,1 -3,9 0,0 0,0 -74,0 

   Ümberhindlused 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

   Ümberklassifitseerimine 0,0 361,3 57,1 0,0 -418,4 0,0 

Soetusmaksumus perioodi lõpus 1 542,5 47 925,9 2 795,2 1 628,5 4 992,1 58 884,2 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0,0 -14 827,7 -1 947,4 -539,8 0,0 -17 314,9 

Jääkväärtus 31.12.2021 1 542,5 33 098,2 847,8 1 088,7 4 992,1 41 569,3 

       

       
  

Maa 
Hooned ja 

rajatised 

Masinad ja 

seadmed 

Muu 

põhivara 

Lõpetamata 

tööd ja 

ettemaksed 

Kokku 

Soetusmaksumus perioodi lõpus 1 509,4 48 685,8 3 080,5 1 679,9 829,5 55 785,1 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0,0 -15 279,8 -1 902,8 -884,9 0,0 -18 067,5 

Jääkväärtus 31.12.2019 1 509,4 33 406,0 1 177,7 795,0 829,5 37 717,6 

Aruandeperioodi liikumised 32,1 269,0 -209,7 -21,0 -82,7 -12,3 

   Soetused ja parendused 0,0 2 028,2 5,9 116,4 91,2 2 241,7 

   Kulum ja allahindlus 0,0 -2 177,2 -215,6 -137,2 0,0 -2 530,0 

   Müüdud põhivara mahakandmine 

jääkväärtuses 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Muu mahakandmine jääkväärtuses 0,0 248,9 0,0 -0,2 -3,4 245,3 

   Ümberhindlused 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 

   Ümberklassifitseerimine 1,4 169,1 0,0 0,0 -170,5 0,0 

Soetusmaksumus perioodi lõpus 1 541,5 46 883,2 2 866,1 1 213,5 746,8 53 251,1 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0,0 -13 208,2 -1 898,1 -439,5 0,0 -15 545,8 

Jääkväärtus 31.12.2020 1 541,5 33 675,0 968,0 774,0 746,8 37 705,3 

 

 

Aruandeperioodil põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine on esitatud lisas nr 12. 

Amortisatsiooni jaotus tegevusalade lõikes on esitatud lisas nr 19. 
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Põhivara müük 2021. aastal 

Tuhandetes eurodes 

 

  Maa 

Müüdud põhivara jääkväärtus -0,3 

Põhivara müük müügihinnas 1,4 

Müügiga seotud kulud 0,0 

Laekunud põhivara müügist 1,4 

Müügikasum/-kahjum 1,1 
 

 

Seisuga 31.12.2021 laekumata müügitulu ei olnud. 

 

 

Pangalaenude tagatisena panditud varad 

Tuhandetes eurodes 

 

  Maa 

Hooned ja 

rajatised Kokku 

Jääkväärtus 31.12.2020 43,2 1 000,0 1 043,2 

   Soetusmaksumus 43,2 1 240,4 1 283,6 

   Akumuleeritud kulum 0,0 -240,4 -240,4 

Jääkväärtus 31.12.2021 43,2 875,4 918,6 

   Soetusmaksumus 43,2 1 240,4 1 283,6 

   Akumuleeritud kulum 0,0 -365,0 -365,0 

  
Ülaltoodud panditud varad väljendavad võetud pangalaenude (vt lisa 11) tagatisi 

hüpoteegina kuuluvatele kinnistutele. 

 

Kapitalirendikohustised on esitatud lisas 11. 

 

 

Kasutusrent 

Tuhandetes eurodes 

 

Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt: 

 

  Kuni 1 a 1 - 5 aasta 

jooksul 

Kokku 

Kasutusrendi maksed 49,5 112,8 162,3 
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara 

Tuhandetes eurodes 

 

Immateriaalse põhivarana on kajastatud soetatud  tarkvarad: 

Jääkväärtus 31.12.2020 0,0 

Soetusmaksumus  0,0 

Akumuleeritud kulum 0,0 

    

Aruandeperioodi liikumised 29,8 

   Soetatud 29,8 

   Kulum ja allahindlus 0,0 

    

Jääkväärtus 31.12.2021 29,8 

Soetusmaksumus perioodi lõpus 29,8 

Akumuleeritud kulum perioodi lõpus 0,0 

 

 

Lisa 10 Kohustised ja saadud ettemaksed 

Tuhandetes eurodes 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

   Võlad tarnijatele 492,6 423,9 

   Võlad tarnijatele põhivara eest 57,2 0,0 

Võlad tarnijatele kokku 549,8 423,9 

Võlad töötajatele     

   Töötasu võlgnevus 563,6 543,2 

   Deklareerimata sotsiaalmaksukohustis 227,4 229,0 

   Deklareerimata kinnipeetud tulumaks 112,9 105,6 

   Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud 

töötuskindlustusmakse 14,7 14,6 

   Deklareerimata kinnipeetud kogumispension 8,5 10,1 

   Puhkusetasude kohustis 264,7 249,8 

   Võlad majanduskulude eest 3,1 4,3 

   Muud võlad töövõtjatele 1,1 1,1 

Võlad töötajatele kokku 1 196,0 1 157,7 

   Maksukohustised (vt lisa 3) 548,0 479,2 

   Intressikohustised 1,3 1,7 

   Toetuste ja siirete kohustised 0,1 0,1 

   Muud kohustised 7,6 0,9 

   Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 25,6 15,0 

   Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 31,4 426,5 

   Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud 0,2 0,1 

Muud lühiajalised kohustised ja saadud ettemaksed 

kokku 614,2 923,5 
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Lisa 11 Laenukohustised 

Tuhandetes eurodes 

 
  

KOKKU 

Jaotus tähtaegade lõikes 

Lõpptähtaeg  Intressimäär  kuni 1 

aasta 

1-2  

aastat 

2-3  

aastat 

 3-4 

aastat 

 4-5 

aastat 

üle 5 

aasta 

Jääk seisuga 31.12.2021 12 525,9 548,5 4 978,4 549,8 6 249,4 80,0 119,8     

Pangalaenud 12 504,2 538,9 4 968,4 547,7 6 249,4 80,0 119,8     

sh Keila Vesi KIK laen 519,7 80,0 80,0 80,0 79,9 80,0 119,8 25.02.2028 1,25% 

sh Keila Vesi AS  

Swedbank 4 424,9 0,0 4 424,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2025 

6 kuu Euribor + 

1,45% 

sh Keila Linnavalitsus 

investeerimislaen 7 559,6 458,9 463,5 467,7 6 169,5 0,0 0,0 21.07.2025 

6 kuu Euribor + 

0,98% 

Kapitalirendikohustised 21,7 9,6 10,0 2,1 0,0 0,0 0,0     

sh Keila Vesi AS 11,8 5,7 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15.12.2023 

6 kuu euribor + 

2,29% 

sh Keila Vesi AS 9,9 3,9 3,9 2,1 0,0 0,0 0,0 17.09.2024 

3 kuu euribor + 

0,99% 

          

          
  

  
KOKKU 

Jaotus tähtaegade lõikes 

Lõpptähtaeg  Intressimäär  kuni 1 

aasta 

1-2 

aastat 

2-3 

aastat 

 3-4 

aastat 

 4-5 

aastat 

üle 5 

aasta 

Jääk seisuga 31.12.2020 8 757,7 429,8 775,4 553,4 549,8 6 249,5 199,8     

Pangalaenud 8 726,6 420,4 765,8 543,4 547,7 6 249,5 199,8     

sh Keila Vesi KIK laen 599,7 80,0 80,0 79,9 80,0 80,0 199,8 25.02.2028 1,25% 

sh Keila Vesi AS  

Swedbank 226,9 0,0 226,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,12,2025 

6 kuu Euribor + 

1,45% 

sh Keila Linnavalitsus 

investeerimislaen 7 900,0 340,4 458,9 463,5 467,7 6 169,5 0,0 21.07.2025 

6 kuu Euribor + 

0,98% 

Kapitalirendikohustised 31,1 9,4 9,6 10,0 2,1 0,0 0,0     

sh Keila Vesi AS 17,3 5,5 5,7 6,1 0,0 0,0 0,0 15.12.2023 

6 kuu euribor + 

2,29% 

sh Keila Vesi AS 13,8 3,9 3,9 3,9 2,1 0,0 0,0 17.09.2024 

3 kuu euribor + 

0,99% 

 

Lepingud on sõlmitud eurodes. 

 

LAENUDE TAGATISED (informatsioon panditud varade maksumuse kohta on esitatud 

lisas 8) 

• Keila LV eelarve 

• Keila Vesi AS laenu tagatiseks on Keila reoveepuhasti kinnistu nr 12077502 

Uus-Paldiski mnt 2 Keila 

2021. aastal maksti laene tagasi summas 420,3 tuhat eurot ja kapitalirendi tagasimakseid oli 

9,5 tuhat eurot. Aruandeperioodil tasuti pangalaenude intressikulusid summas 111,9 tuhat 

eurot.  
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Lisa 12 Saadud toetused 

Tuhandetes eurodes 

 

a) Saadud kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2021 2020 

Haridus- ja Teadusministeerium 8,8 10,9 

Paldiski Linna Toetusgrupp MTÜ 0,9 1,5 

Eesti Kultuurkapital 4,3 6,1 

Eraisikutelt 10,0 0,0 

Eesti Muusikakoolide Liit 2,7 1,1 

Rahandusminsteerium 2,6 1,2 

Hiirekese Mängutuba MTÜ 3,3 0,0 

Päästeamet 6,4 4,6 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 14,0 34,4 

Äriühingutelt 0,0 20,4 

Kultuuriministeerium 371,0 370,4 

Keskkonnaministeerium 97,1 0,0 

Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 0,0 1,6 

Eesti Noorsootöö Keskus 0,0 2,2 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 3,4 2,4 

Eesti Töötukassa 42,5 35,1 

MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit 0,0 1,2 

Sotsiaalkindlustusamet 77,5 0,0 

Eesti Kooriühing 4,5 1,5 

Eesti Laulu- ja tantsupeo SA 11,6 0,0 

Kokku tulemiaruandes kajastatud sihtfinantseerimistoetusi 

tegevuskuludes 660,6 494,6 

   

b) Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2021 2020 

Sotsiaalkindlustusamet 74,7 68,5 

Kokku tulemiaruandes kajastatud välismaise sihtfinantseerimise 

toetusi tegevuskuludeks 74,7 68,5 

   

d) Saadud kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 2021 2020 

Enefit Connect OÜ 26,1 0,0 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 10,7 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium 7,6 0,0 

Keskonnaministeerium 19,7 17,6 

Rahandusministeerium 672,5 163,5 

Äriühingutelt 0,4 65,3 

Kokku tulemiaruandes kajastatud sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks 737,0 246,4 
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e) Saadud välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 2021 2020 

Haridus- ja Teadusministeerium 43,1 0,0 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 0,0 141,9 

Sotsiaalministeerium 0,0 333,6 

Kokku tulemiaruandes kajastatud välismaine sihtfinantseerimine 

põhivara soetuseks 43,1 475,5 

   

f) Saadud muud toetused - mittesihtotsatarbeline finantseerimine 2021 2020 

Haridus- ja Teadusministeerium 103,1 3,8 

Kultuuriministeerium (Harjumaa Muuseum) 177,3 193,8 

Kaitseministeerium 1,8 2,3 

Eraisikud 0,0 0,1 

Vastavalt iga-aastasele riigieelarveseadusele kantakse riigieelarvest 

kohalike      

omavalitsuste tasandusfondi hariduskuludeks ning toimetulekutoetusteks     

kehtestatud valemite alusel kindlaksmääratud summa, mille täpsemat     

kulutamist riik ei jälgi. Vastavalt üldeeskirjale liigitatakse nimetatud toetus     

mittesihtotstarbeliseks ning kajastatakse kassapõhiselt tuluna.     

Aruandeperioodil laekus Keila LV-le riigieelarvest nimetatud toetusi 4 689,3 5 034,2 

Kokku tulemiaruandes kajastatud toetusi tegevuskuludes 4 971,5 5 234,2 

KOKKU TULEMIARUANDES KAJASTATUD TOETUSED 6 486,8 6 519,2 

 

Vastavalt iga-aastasele riigieelarveseadusele kantakse riigieelarvest kohalike 

omavalitsuste tasandusfondi hariduskuludeks ning toimetulekutoetusteks kehtestatud 

valemite alusel kindlaksmääratud summa, mille täpsemat kulutamist riik ei jälgi. 

Vastavalt üldeeskirjale liigitatakse nimetatud toetus mittesihtotstarbeliseks ning 

kajastatakse kassapõhiselt tuluna. 

Sihtfinantseerimisega seotud nõuded on kajastatud lisas nr 4 ja sihtfinantseerimise 

kohustised ja saadud ettemaksed on avalikustatud lisas nr 10. 

 

 

Lisa 13 Kaupade ja teenuste müük 

Tuhandetes eurodes 

 

  2021 2020 

Riigilõivud (lisa 3) 14,2 11,3 

Tulud haridusalasest tegevusest  1 004,1 997,2 

Tulud kultuuri-ja kultuurialasest tegevusest 210,7 195,3 

Tulud spordi-ja puhkealasest tegevusest 274,1 328,6 

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 320,7 287,2 

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 1 167,7 1 167,2 

Renditulu (vt lisa 7) 96,0 79,8 

Õiguste müük 1,0 0,0 

Muu toodete ja teenuste müük 56,1 31,9 

Kokku kaupade ja teenuste müük 3 144,6 3 098,5 
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Lisa 14 Muud tegevustulud 

Tuhandetes eurodes 

 

  2021 2020 

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 1,1 0,8 

Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute 

müügist 27,7 0,0 

Kasum/kahjum varude müügist 8,4 8,8 

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3) 23,8 24,4 

Muud tulud 30,1 7,3 

Kindlustushüvitsed 1,9 3,0 

Kokku muud tulud 93,0 44,3 

 

 

Lisa 15 Antud toetused 

Tuhandetes eurodes 

 

a) Sotsiaaltoetused 2021 2020 

Peretoetused -61,2 -58,2 

Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused -57,6 -36,3 

Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele -31,9 -39,0 

Õppetoetused -9,1 -8,1 

Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud -13,9 -13,7 

Muud sotsiaalabitoetused -55,0 -51,0 

Preemiad -28,6 -32,3 

Kokku sotsiaaltoetused -257,3 -238,6 

   

b) Muud toetused 2021 2020 

Politsei- ja Piirivalveamet -2,0 -2,0 

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ -66,6 -69,4 

Muud toetused -18,0 -17,5 

Harju Maakonna raamatukogudele teavikud -263,9 -247,7 

EELK Keila Miikaeli kogudus -10,0 -6,0 

Kokku antud kodumaine sihtfinantseerimine 

tegevuskuludeks -360,5 -342,6 
   

c) Mittesihtotstarbeline finantseerimine 2021 2020 

Liikmemaksud     

MTÜ-le Harjumaa Omavalitsuste Liit -18,7 -18,6 

MTÜ-le Eesti Linnade ja Valdade Liit -7,3 -7,3 

MTÜ Eesti Tervislike linnade Võrgustik 0,0 -0,3 

MTÜ-le Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus -4,5 -4,5 

Muudele MTÜ-dele liikmemaksud -1,3 -1,3 

Kokku liikmemaksud -31,8 -32,0 
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Toetus Keila linna spordiklubidele  -82,6 -57,0 

Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus SA -6,0 0,0 

Muud toetused -35,2 -29,9 

Kokku antud mittesihtotstarbeline 

finantseerimine -155,6 -118,9 

    

KOKKU ANTUD TOETUSED -773,4 -700,1 
 

 

Lisa 16 Tööjõukulud 

Tuhandetes eurodes 

 

Tegevusvaldkond 

2021 2020 

Töötajate 

arv Töötasukulud 

Töötajate 

arv Töötasukulud 

Haridus 312,93 -5 385,4 307,27 -5 302,2 

Vaba aeg, kultuur 52,98 -824,7 55,18 -792,5 

Elamu- ja 

kommunaalmajandus 40,76 -692,7 38,11 -664,3 

Sotsiaalne kaitse 55,19 -642,0 47,22 -477,6 

Linnavalitsus 17,83 -532,7 31,53 -807,0 

Majandus 6,69 -157,0 0,00 0,0 

Linnavolikogu  0,0 -93,9 0,00 -99,1 

Ajutised töötajad  0,0 -152,0  0,00 -144,6 

Kokku töötajate arv 

ja töötasukulud 486,38 -8 480,4 479,31 -8 287,3 

 

 

  2021 2020 

Töötasukulud -8 480,4 -8 287,3 

Sotsiaalmaks ja 

töötuskindlustusmaksed -2 861,1 -2 803,6 

Erisoodustused -12,2 -11,4 

   Töötajate õppelaenude kustutamine -0,7 -0,7 

   Muud erisoodustused -11,5 -10,7 

Kokku tööjõukulud -11 353,7 -11 102,3 

 

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste 

töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Volikogu ja linnavalitsuse liikmetel ei 

arvestata tööaega. 

Alates 01.01.2021 arvestatakse Keila Linnavalitsuses töötavate ametnike töötasukulusid 

valdkonniti, mistõttu 2020. aasta linnavalitsuse tegevusvaldkonna töötajate arv ja 

töötasukulud jagunevad 2021. aastal linnavalitsuse, majanduse, hariduse ning sotsiaalse 

kaitse tegevusvaldkonna vahel. 
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Lisa 17 Majandamiskulud 

Tuhandetes eurodes 

 

  2021 2020 

Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud -1 258,6 -1 061,4 

Õppevahendite  kulud ja koolituse kulud -1 479,2 -1 415,9 

Rajatiste majandamiskulud -795,8 -784,3 

Administreerimiskulud -177,4 -203,8 

Toiduainete kulu ja toitlustusteenused -483,3 -373,3 

Kommunikatsiooni- ja vaba aja sisustamise kulud -167,0 -156,6 

Sõidukite majandamiskulud -101,2 -102,8 

Tootmiskulud -252,2 -92,6 

Inventari majandamiskulud -393,3 -152,2 

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -266,7 -226,4 

Sotsiaalteenused -194,6 -171,2 

Mitmesugused majanduskulud -4,1 -4,7 

Uurimis-ja arendustööd -4,9 -29,7 

Lähetuskulud -4,6 -2,9 

Meditsiini ja hügieenikulud -46,0 -55,0 

Muu erivarustus ja kemikaalid -10,1 -9,3 

Teavikud Harju Maakonna Raamatukogule -135,8 -127,1 

Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) -15,2 -19,7 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 7) 0,0 0,0 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 0,0 0,0 

Kokku majandamiskulud -5 790,1 -4 988,9 

 

Majandamiskulude jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisas nr 19. 

 

 

Lisa 18 Muud kulud 

Tuhandetes eurodes 

 2021 2020 

Käibemaksukulu kaupadelt ja teenustelt -848,2 -679,4 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt -287,0 -282,0 

Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud -65,0 -92,6 

Maamaks -3,5 -3,7 

Ettevõtte tulumaks  -1,7 -0,1 

Riigilõivu kulu -1,4 -7,6 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -1,1 -2,0 

Maksuvõlalt arvestatud intressid 0,0 0,0 

Muud tegevuskulud -11,6 -9,9 

Kokku muud kulud -1 219,5 -1 077,3 

 

Maksu- ja lõivukulud on tegevusalade järgi esitatud lisas nr 19. 
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Lisa 19 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi 

Tuhandetes eurodes 

 

Tegevusala 

Tööjõu-

kulud 

Majanda-

mis- 

kulud 

Antud 

toetused 

Muud 

tegevus-

kulud sh 

maksu- ja 

lõivukulud 

Põhivara 

amorti-

satsioon Kokku 

Üldised valitsussektori 

teenused -856,2 -159,0 -30,5 -56,0 -214,0 -1 315,7 

Avalik kord ja julgeolek 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 

Majandus -211,5 -188,2 -72,6 -203,5 -388,6 -1 064,4 

Keskonnakaitse -2,4 -539,3 0,0 -117,8 -14,8 -674,3 

Elamu- ja 

kommunaalmajandus -939,9 -1213,2 0,0 -124,0 -533,8 -2 810,9 

Vaba aeg, kultuur, 

religioon -1 180,6 -905,5 -421,7 -151,6 -535,3 -3 194,7 

Haridus -7 269,4 -2 323,2 -23,2 -510,7 -488,4 -10 614,9 

Sotsiaalne kaitse -893,7 -461,7 -223,4 -55,9 -14,7 -1 649,4 

Kokku tegevuskulud -11 353,7 -5 790,1 -773,4 -1 219,5 -2 189,6 -21 326,3 
 

 

Lisa 20 Seotud osapooled 

 

Käesolevas aruandes loetakse seotud osapoolteks, kui üks osapool omab kontrolli või 

olulist mõju teise osapoole majanduslike otsuste üle.  

Seotud osapooled on määratletud huvide deklaratsioonide registrile esitatud huvide 

deklaratsioonide ning Keila linnasekretärile esitatud seotud isikute andmete alusel Keila 

Linnavolikogu ja Keila Linnavalitsuse liikmetega, linna äriühingute ning hallatavate 

asutuste juhtidega seotud osapoolteks loetud äriühingute, sihtasutuste ja 

mittetulundusühingute nimetused on:  

 

Nr. Registrikood Nimi 

1 10786964 AS Go Property 

2 80089971 Eesti Saalihoki Liit 

3 11483214 OÜ Aa2b 

4 10955906 OÜ RealWAY 

5 14937839 Fels Invest OÜ 

6 80210728 EELK Keila Miikaeli kogudus 

7 80320718 MTÜ Keila Lauatenniseklubi 

8 80278726 MTÜ Kultuurilaeguas 

9 11760317 AA-Juriidilised Teenused OÜ 

10 11431536 OÜ Regno Res 

11 12842626 Apk Esper OÜ 

12 12694947 Krustok Media OÜ 

13 80382814 MTÜ Meile Meeldib Mängida 
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14 14693053 MerKa Home OÜ 

15 14290964 Priceless Service OÜ 

16 80246459 MTÜ Kultuuriguru 

17 10286204 AS Taastava Kirugia Kliinik 

18 80075590 Eesti Tervishoiuasutuste Liit 

19 11665731 OÜ JSK RING 

20 80329197 MTÜ Rakuravi 

21 80075590 Eesti Eratervishoiuasutuste Liit 

22 80362028 Eesti Regeneratiivse meditsiini Selts 

23 80171715 Eesti Veresoontekirurgia Selts 

24 80327815 Keila Kooli Sõprade Klubi 

25 12973587 Rakukapital OÜ 

26 10259012 OÜ Joy Pesumaja 

27 11602469 PUR-Estonia OÜ 

28 11445840 Boomerang Cable OÜ 

29 11094435 ALD Automotive Eesti AS 

30 80440859 Harju Õppejuhtide Ühendus 

31 80287814 MTÜ Teadmiste Vabrik 

32 80564188 MTÜ AX-Teater 

33 12176046 OÜ Kamtaasia 

34 12829896 Käime Katuseid Mööda OÜ 

35 10939416 Paalaroos Projekt OÜ 

36 11933261 OÜ KKVH 

37 10525608 OÜ Elgon Consulting 

38 12861753 Extend Trade OÜ 

39 11360983 KRP Trade OÜ 

40 80343719 Eesti Rehabilitatsiooni Asutuste Liit 

41 80365951 MTÜ Keila RK 

42 10403897 OÜ REMORIS 

43 14384240 OÜ Keila Teraapiakeskus 

44 12568527 4D PR-lahendused OÜ 

45 12800059 Callisto Group OÜ 

46 14146598 e-Work OÜ 

 

Tehingud, mis toimusid 2021. aastal seotud osapoolteks loetud äriühingute, sihtasutuste ja 

mittetulundusühingutega, toimusid normaalsetel turutingimustel või vastavalt seaduses 

sätestatud tingimustele, mis kehtivad nii seotud isikutele kui ka mitteseotud isikutele. 

Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonnaliikmetele arvestatud tasud on välja 

toodud punktis 1.3.3. 
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Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded 

Konsolideerimata bilanss 

Tuhandetes eurodes 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

Varad   

Käibevara   

   Raha ja pangakontod 2 145,8 2 095,6 

   Maksunõuded 1 162,4 1 078,7 

   Muud nõuded ja makstud ettemaksed 283,7 151,7 

   Varud 0,0 1,0 

Käibevara kokku 3 591,9 3 327,0 

Põhivara   

   Osalused sihtasutustes 17,0 11,2 

   Osalused tütar -ja sidusettevõtjates 9 634,1 9 908,1 

   Kinnisvarainvesteeringud 0,6 0,8 

   Materiaalne põhivara 22 105,9 21 950,3 

Põhivara kokku 31 757,6 31 870,4 

Varad kokku 35 349,5 35 197,4 

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

   Võlad tarnijatele 691,2 348,4 

   Võlad töövõtjatele 1 081,3 1 046,2 

   Muud kohustised ja saadud ettemaksed 458,0 820,5 

   Laenukohustised 458,9 340,4 

Lühiajalised kohustised kokku 2 689,4 2 555,5 

Pikaajalised kohustised   

   Laenukohustised 7 100,7 7 559,6 

Pikaajalised kohustised kokku 7 100,7 7 559,6 

Kohustised kokku 9 790,1 10 115,1 

Netovara   

Põhivara ümberhindlus 0,9 30,7 

Akumuleeritud ülejääk 25 082,3 24 314,7 

Aruandeperioodi tulem 476,2 736,9 

Netovara kokku 25 559,4 25 082,3 

Kohustised ja netovara kokku 35 349,5 35 197,4 
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Konsolideerimata tulemiaruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

  2021 2020 

Tegevustulud   

   Maksud 12 295,7 11 563,3 

   Kaupade ja teenuste müük 1 573,6 1 506,8 

   Saadud toetused 6 435,4 6 306,8 

   Muud tulud 60,3 35,7 

Tegevustulud kokku 20 365,0 19 412,6 

   

Tegevuskulud   

   Antud toetused -989,5 -860,1 

   Tööjõukulud -10 050,1 -9 831,1 

   Majandamiskulud -6 082,6 -5 125,4 

   Muud tegevuskulud -1 140,7 -969,8 

   Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus -1 280,2 -1 355,6 

Tegevuskulud kokku -19 543,1 -18 142,0 

Tegevustulem 821,9 1 270,6 

   

Finantstulud ja -kulud   

Intressikulu -77,8 -34,1 

Tulem osalustelt -268,2 -499,8 

Tulu hoiustelt 0,3 0,2 

Finantstulud ja -kulud kokku -345,7 -533,7 

   

Aruandeaasta tulem 476,2 736,9 
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

  2021 2020 

Rahavood põhitegevusest   

Tegevustulem 821,9 1 270,6 

Korrigeerimised   

   Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 1 280,2 1 355,6 

   Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -769,4 -580,0 

   Käibemaksukulu põhivara soetuseks 287,0 282,0 

   Kasum/kahjum põhivara müügist -28,9 0,0 

   Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 150,9 25,0 

Kokku korrigeeritud tegevustulem 1 741,7 2 353,3 

Käibevarade netomuutus -207,7 -13,7 

Kohustiste netomuutus 237,2 -196,0 

Kokku rahavood põhitegevusest 1 771,2 2 143,6 

   

Rahavood investeerimistegevusest   

   Tasutud põhivara soetamisel -1 548,5 -9 621,2 

   Laekunud põhivara müügist 29,4 1 344,4 

   Tasutud osaluste soetamisel 0,0 -1 354,7 

   Laekunud osaluste müügist 0,0 31,2 

   Laekunud finantstulud 0,3 0,2 

   Laekunud  sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks 366,9 1 085,4 

   Makstud  sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks -150,9 -25,0 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -1 302,8 -8 539,7 

   

Rahavood finantseerimistegevusest   

   Laekunud laenud 0,0 7 900,0 

   Laenude tagasimaksed -340,4 0,0 

   Makstud intressid  -77,8 -34,1 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku -418,2 7 865,9 

   

Puhas rahavoog 50,2 1 469,7 

   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 095,6 625,9 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 145,8 2 095,60 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 50,2 1 469,7 
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Konsolideerimata netovarade muutuste aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

Saldo seisuga 

31.12.2019   24 314,7 

Muutused 2020. aastal     

  Põhivara ümberhindlus 30,7 

  Aruandeperioodi tulem 736,9 

Saldo seisuga 

31.12.2020   25 082,3 

Muutused 2021. aastal     

  Põhivara ümberhindlus 0,9 

  Aruandeperioodi tulem 476,2 

Saldo seisuga 

31.12.2021   25 559,4 
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Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise kohta 

 

Keila Linnavolikogu 22.12.2020 määrusega nr 16 võeti vastu Keila linna 2021. aasta 

eelarve. 

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2021. aasta eelarve projektis on 

põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 18 182,3 tuhat eurot, põhitegevuse kuludeks 

17 439,0 tuhat eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -1 398,9 tuhat eurot, 

finantseerimistegevuseks -341,0 tuhat eurot ja likviidsete varade muutus summas -996,6 

tuhat eurot. 

26.04.2021 võttis Keila Linnavolikogu vastu määruse nr 4 „Keila linna 2021. aasta I 

lisaeelarve“. Nimetatud dokumendiga lisati eelarvesse kõik tolleks hetkeks teadaolevad 

lisavahendid: sihtotstarbelised toetused, mittesihtotstarbelised toetused ja kulud. I 

lisaeelarvega suurendati linna eelarve tulusid 248,9 tuhande euro võrra, põhitegevuse 

kulusid 503,5 tuhande euro võrra, investeerimistegevus muutus 30,3 tuhat eurot ja 

likviidsete varade muutus summas -224,3 tuhat eurot. 

27.09.2021 võttis Keila Linnavolikogu määrusega nr 13 vastu 2021. aasta II lisaeelarve, 

millega suurendati põhitegevuse tulusid 131,5 tuhande euro võrra, põhitegevuse kulusid 

suurendati 447,1 tuhande euro võrra, investeerimistegevuse muutus 62,2 tuhat eurot ja 

likviidsete varade muutus -253,4 tuhat eurot. 

21.12.2021 võttis Keila Linnavolikogu vastu määrusega nr 16 vastu 2021. aasta III 

lisaeelarve. Sellega suurendati põhitegevuse tulude summat 700,4 tuhande euro võrra, sh 

füüsilise isiku tulumaksu laekumise summat suurendati 570,0 tuhande euro võrra. 

Põhitegevuse kulusid korrigeeriti, kulude summa suurenes 191,3 tuhande euro võrra. 

Investeerimiskulude korrigeerimise tulemusena muutus investeerimistegevus -29,4 tuhat 

eurot. Likviidsete varade muutus 479,7 tuhat eurot. 

Taoline eelarve menetlemise protseduur (vähemalt kahe lisaeelarve koostamine) annab 

võimaluse linnavalitsusele aastat alustada paindlikult ja volikogu omab lisaeelarvete 

menetlemisega pidevat finantsolukorra ülevaadet. 

Keila linna 2021. aastaks kinnitatud koondeelarves oli põhitegevuse tulude mahuks 

kavandatud 19 263,2 tuhat eurot, põhitegevuse kuludeks 18 580,9 tuhat eurot. 2021. aasta 

eelarve tulude eelarve täideti 101,6%, maksutulude laekumine oli 102,2%. Summaliselt 

ületasid maksutulude laekumised kavandatu 265,7 tuhande euro võrra. Kaupade ja 

teenuste müügist laekus kavandatust 33,6 tuhat eurot enam. 2021. aasta põhitegevuse 

kulude eelarve täideti 95,9%. Kavandatust kasutati vahendeid 755,8 tuhande euro võrra 

vähem. 2021. aasta kulude sääst kujunes toetustest füüsilistele isikutele 70,1 tuhat eurot, 

tegevuskulude toetuste arvelt 67,2 tuhat eurot, personalikulude kokkuhoid oli 214,9 tuhat 

eurot, majanduskulude kokkuhoid oli 379,8 tuhat eurot ja muude kulude kokkuhoid oli 

23,8 tuhat eurot. 

Kokkuhoid tegevuskuludes ja tulude kavandatust parem laekumine avaldas ka otsest mõju 

tegelikule põhitegevuse tulemile, mis moodustas 1 741,7 tuhat eurot ja ületas planeeritu 

1 059,5 tuhande euro võrra. 

Investeerimistegevuses soetati 1 721,8 tuhande euro väärtuses põhivara. Suuremad 

investeerimistegevuse kulud 2021. aastal olid Männiku tänava remot 257,2 tuhat eurot 

(riigi toetus 210,1 tuhat eurot), Ohtu tee remont 273,6 tuhat eurot (riigi toetus 35,9 tuhat 

eurot), Keila Kooli uue koolimaja Pargi tn 2 mööbli soetamine 429,1 tuhat eurot (riigi 

toetus 426,5 tuhat eurot laekus 2020. aastal), Keila Kultuurikeskuse renoveerimistööd 

82,0 tuhat eurot, Keskpargi WC ehitus 62,7 tuhat eurot ja Keila linna koerte 

mänguväljaku ehitus 38,3 tuhat eurot. Lauluväljaku projekteerimiseks kulus 2021. aastal 

153,6 tuhat eurot. 



Keila Linnavalitsus 
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2021 

 
 

 

 

Linnapea…………………………… 

55 

 

Finantseerimistegevuses Keila Kooli kinnistu soetamiseks võetud pangalaenu 

tagasimaksed moodustasid 340,4 tuhat eurot. 

31. detsembril 2021 oli Keila linna raha jääk 2 145,8 tuhat eurot. Likviidsete varade 

olemasolu võimaldab 2021. aastal kindlustada arengukavas kavandatud tegevusi juhul kui 

ka tulude planeeritud laekumine majanduskriisi ja ülemaailmse pandeemia mõjul 

väheneb.   
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3. MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI 

 

 

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Keila Linnavalitsus. 

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Keila Linnavalitsuse otsus 

aruande heakskiitmise kohta. 

 

 

 

Enno Fels  Linnapea  /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


