19.06 istungil astus tagasi korruptsioonisüüdistuse saanud vallavanem V.Gutmann
Tema tagasiastumist on kirjeldatud tema pooldajate poolt suure kangelasteona. Ta ise on maalinud
enda pea kohale pühaku oreooli. Ka volikogus oma lahkumiskõnet pidades uhkustas ta oma
tegemistega viimase 2,5 aasta jooksul. Ilmselt on suurem osa huvi tundvatest
tundvatest inimestest juba saanud
lugeda suure inimese lahkumiskõnet (mulle tundub, et küll kärbitud versiooni) irl-i
irl blogist. Seega on
saadud ka seda kõnet analüüsida ja ilmselt nähtud, et ülevoolav enesekiitus pole tegelikult saanud
ühtegi mõõdetavat faktilist tõestust. Räägitakse valla arengule hoo sisse andmisest ja uute suundade
valimisest, aga paljasteks sõnadeks see jääbki.
Et veidi emotsioonile ka mingit mõõdet anda, siis lisan siinkohal ühe graafiku, mis hõlmab ka eelmise
koalitsiooni tegevust. Hea on niisuguseid
isuguseid tegevusi mõõta mingi rahalise tegevusega. Nii võtsin
võrrelda tehtud investeeringuid aastate lõikes.
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investeeringu suurus, milj € 0,99 3,03 7,7 1,36 7,64 6,3 0,49 1,16 4,5 27,02 1,21 1,65

Ilmselt pole vaja erilist fantaasiat mõistmaks, et eelneva perioodi keskmine investeering igas aastas
on 2,7 korda suurem kui Gutmanni vallavanemaks
vallav
oleku ajal.
Teiseks on väga rumal väide, et struktuurireformimisel on jõutud teenistujate vähenemisele 75-lt
75 63ni. 2009 aastaaruandest saame lugeda selgelt, et vallavalitsuses oli tööl 36 teenistujat + 4
vallavalitsuse liiget ja täna on neid ilma Vahekost üle tulnud tegelasteta 50+4 (koduka andmetel).
Seal on ka mõned lapsepuhkusel olijad, kuid siiski on tegelikult vallavalitsuses töötavate teenistujate

arv kasvanud. Ja ilmselt ei ole ka Vaheko 2009 aasta põhikohaga töötajate lisamisel tegemist 75
inimesega. Ajutisi suviseid töötajaid ei ole mõtet lugeda.
Tegelikult on 90% mehe poolt enda teenuseks loetletud tegevusi saanud oma alguse eelnevast
perioodist. Ma olen seda meelt, et selline eneseupitamine on lapsik, kohalikus omavalitsuses peab
kõik käima arengukavade alusel ja seega ei ole väga nii, et tulen ja torkan ja kui poleks tulnud, siis
poleks midagi juhtunud. Nii on ka see nn koostöö arendajatega ju alguse saanud eelnevast perioodist
kui erinevad lepingud välja töötati (koos teiste Tallinna ümbruse valdadega) ja nende alusel hakati ka
kokkuleppeid sõlmima. Nendest kokkulepetest jõudis üks osa vahendeid valda enne masu ja nüüd,
majanduse august välja ronides, hakkavad lepingute kohased vahendid valda jõudma.
Kokkuvõttes näeme (ka Gutmanni lahkumiskirja lugedes), et viimase 2,5 aasta jooksul on puhutud
palju sooja õhku atmosfääri, aga kindlasti on midagi kasulikku ka tehtud – nt Peetri lasteaia ja kooli
laienduse projektid. Kahjuks on algus pandud ka mitmetele lausa kuritahtlikele raiskamistele, mis
seisnevad põhiliselt Gutmannile nii armsas maade müügiga seonduvas ehk maade paanilises
parseldamises. Kui kõrvale panna mainekahju, mida Gutmann ja Kasemaa on vallale teinud, siis on
kokkuvõttes bilanss negatiivne.
Loomulikult oli ju perioodil 2004-2009 Gutmann valla juhtimises passiivne osanik. Tema osalus siis
piirnes küll 4 korda kuus koalitsioonikoosolekul kisamisega ja kord kuus volikogus haamri löömisega,
kuid siiski vajalikud hääled otsuste tegemisel olid olemas. Sellest perioodist Gutmanni siirast tööd
meenutades ei suuda ma uskuda, et mees nüüd oleks palju rohkemaks võimeline. Ilmselt nähti teda
vallamajas tihemini, aga kas see ka sisulist kvaliteeti omab, selles julgen kahelda.
Analüüsides kõike eelnevat olen mina raudsel seisukohal, et Gutmann midagi sellist pole korda
saatnud, et teda peaks korruptsiooni süüteoga kohtu alla saatmise eest premeerima 5000 euroga.
Kahju, et Gutmanni tulised toetajad ei soovi teemasse süüvida.

