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-* 2008. aastal sõlmis vald 30 aastase 
rendilepingu Karulaugu lastead-algkooli 
kompleksi üürimiseks vallale silma-
torkavalt ebasoodsatel tingimustel. 30 
aastaga oleks vald pidanud maksma üüri 
kokku 753 miljonit krooni.

Ebasoodsa lepingu lõpetamiseks tuli 
kasutada väljaostuõigust. Väljaostu-
summaks kujunes 163 miljonit krooni, 
mida fi nantseeriti 135 miljoni krooni 
ulatuses pangalaenuga ja ülejäänud osa 
28 miljonit krooni valla omavahenditest. 
Pangalaenu tähtajaks on arvestatud 20 
aastat ja kui varasem 30 aasta pikkune 
üürilepingu kohustus arvestada ümber 
20 aastase tähtajaga üürilepinguks,  
oleks pangalaenu ja rendilepingu kohus-
tuste vahe 211 miljonit krooni, ehk 
13,5 miljoni eurot. 
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Reformierakonna kandidaat
Viimsi vallas

Viimsi valla elanik olen olnud 
viimased 16 aastat.

Käesoleval ajal olen Riigikogu liige 
ning Riigikogu rahanduskomisjoni ja 
Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. 

Kohalikel valimistel Viimsi vallas 
kandideerides luban panustada valla 
üldise valitsemiskultuuri ümber-
kujundamisele ning luban muuta valla 
rahaasjad korrastatuks ja läbipaist-
vaks. Viimsi peab olema roheline 
ja turvaline kodukoht, kus elavad 
sõbralikud ja rõõmsad inimesed, kes 
hoiavad kogukonnana kokku.

Aastatel 2009-2010 olin Viimsi vallavoli-
kogu liige ning eelarve- ja arengu-
komisjoni esimees.

Esmakordselt koostasime vallale pikaaja-
lise finanstplaani.

Koostasime Karulaugu kooli varasema ren-
dilepingu refinantseerimise plaani ja andsi-
me selle käiku 2010. aasta algul. Saavuta-
sime vallale rahaliste vahendite kokkuhoiu 
14 miljonit eurot (*- vt lähemalt tagaküljel) 
tulevaste kohustuste vähendamise arvel.

Asusime korrastama ka teisi vallale 
majanduslikult ebasoodsaid rendilepinguid. 
Randvere lasteaia pikaajalise rendilepingu 
muutmisega saavutas vald rahaliste vahen-
dite kokkuhoidu 400 tuhat eurot

Saavutasime valla võlakoormuse tuntava 
vähenemise                    

Aivar Sõerd (paremal) ja valla rahandusjuht 
Tähve Milt vallavolikogu istungil. 
Foto: Endel Lepik
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Valla valitsemiskultuur vajab muutmist 
Otsuste tegemisel peab vallajuhtide iga juhtimis-
tasandi töönormiks saama maksumaksja raha 
otstarbekas kasutamine.  Vallavalitsuse tegevus 
ja otsused peavad olema avalikud ja läbipaistvad. 
Vallaelanikel peab olema võimalus oma seisukohti 
avaldada juba enne otsuste vastuvõtmist. 

Panustame elukeskkonna arengusse
Korras teed, toimiv infrastruktuur, vaba aja veetmise 
ja sportimisvõimalused peavad kuuluma tänapäeva 
elutaseme juurde. Koostöös külaseltsidega loome 
lastele kodukoha lähedal võimalused mängimiseks 
ja sportlikuks tegevuseks. Kõigile Viimsi lastele tuleb 
tagada lasteaia- ja koolikohad.

Ohtlike kütuste käitlemisel esikohale 
tervisekaitse
Muuga sadama laiendamine ei saa toimuda Viimsi 
elanike tervise ja elukvaliteedi arvel. Ohtlike kütus-
te transpordil ja käitlemisel tuleb seada esikohale 
elanike tervisekaitse.  Viimsis tuleb säilitada puhas 
ja mitmekesine looduskeskkond.

Austame eakaid
Vanavanemate rikkalik elukogemus kannab endas 
püsiväärtust ja väärib austust. Toetada tuleb eakate 
mitmekesist tegevust, et nad tunneksid end täis-
väärtuslike vallakodanikena.

Parandame transpordiühendusi
Parandame ühistranspordiühendust Tallinnaga. 
Paneme käima ekspressbussi Tallinnas tööl ja 
koolis käivatele Viimsi elanikele.

Turvaline Viimsi
Tuleviku Viimsis peab turvatunne saatma meid nii 
siin- kui sealpool koduläve.


