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l(okkuv6te liikmete avalduste lahendamise komisjoni tii(ist

Komisjoni kuulusid Helen Tonkson-Koit, Astrid Lundava, K:tri Koitver, Katleen Lukin, Merike
Moldau, Eve Roossaar, MailiMadrus. Komisjon kogunes kolmelkorral. Koosolekud protokolliti
volinike koosoleku assistendi Aire-Piret Perna poolt- Koosolekutel tehtud helisalvestised on
protokollile lisatud. 10.12.2014.a. koosolekuleiosalenud Mai iMadrus, kelele antiv6imalus
oma arvamLrse esitamiseks hlljema t 05.01.2015.a. M.lvladrus oma arvamust ei esitanud.

10. novembril 2014.a. toimunud koosolekul kuu ati ara avaldajad Helle K;rdi-Paabo ja Kiilll
RaBel. Koosolekul osales ka Mar€t Kardi, keda avaldajad olid palunud endale toeks.
Helle Kerdi -Paabo lisas oma avalduses esitatule, et seisuga 02.06.2014 v6eti dokumendid
vastu Leelo Rataselt, kellel selleks hetkeks oli alnult 7 atesteeritud ringikorraldaja tddtamise
korda. L.Ratasel lubati puuduvad kolm korda todtada tAis enne p6hikursuse algust.
Kulli Ragel oli seisukohal, et talle ei antud v6imalust vestlus-intervjuuks, rnillega oleks ta
saanud orr1a koerasilma testil saadud punktide arvu t5sta ning kogu testitulemus oleks v6inLrd

ola posltiivne.

Maret Kardi lisas, et seisuga 02.06.2014 eiolnud p5hikoolitusele paesemise n6uded taidetud
ka Kristilne uspenskil. Kristina Varik-Ki milja Margit Ojal.

Teisel koosolekul, 11.LL.2AL4.a, kuuLati ;ra VKK eestseisuse selgitused ja seisukohad.
Komisjonil eiolnud vSimalik tuvastada, millaltapselt kuulutativSlja kohtunike p6hikursus ning

miks olid EKL kodulehel ijleval VKK aegunud dokumendid. Siret Lepasaare meilivahetusest
selgus, et 03.06.2014 oli ta saatnud EKL b!iroo juhatajale meili, milles palus kiiresti vahetada

EKL kodu ehel olevad aeg!nud dokumendid uute ja kehiivate vastu. Samuti selgus, et VKK

eestseisus ei tditnud k6iki koolitusjuhend; p.3.2 esitatud nSudeid jaeti kontrollimata
teadrnised eesti hagijast. VK( eestseisuse esimehe lnga Siilivaitel anti k6igile kandidaatidele

v6rdsed vSimalused esitatud n6uete teitmiseks. Eestseisus mddnis, et 02.06.2014.a. ei

vastanud enamik kandidaate kohtunike pShikooLitusele paiesemise n5udetele. Vesdus-
intervjuul osalesid kSik kandldaadid. (oerasilmatesti mittelabinutele selgitati testis olnud
puudusi. Samas ilmnes, et protokolli ei olnud m;rgitud kahe kandidaadi vestlus-intervjuu
mitteLebirnist, vaid nende nimede taha oli t6mmatud kriips, millest vSib valja ugeda, et
kandidaadid ei osaenudki vestlus-intervjuul. Puudub protokoll kogu testi l;biviimise ja

hindamisskaala kohta. VK( eestseisus asus koosolekuL seisukohale, et v:llimikukohtunike
pdhikursus tuleks peatada, normatiivaktid korrastada ning valja kuulutada uus kohtunike
p5hikursus.

Ko mas koosolek toimus komlsjoni liikmete vah el la.12.2014, mll tehti kokkuv6te toimunud
koosolekutest ja ule vaadatud dokumentatsioonist. Komisjoni otsus on j;rgminel
Komislon toetab EKLVKK eestseisuse seisukohta, millise avaldas VKK eestseisuse esimees lnga

5iil17.L1.2014toimunud koosolekul: v:jlimikukohtunikepdhikursustulekspeatada,kunaV(K
eestseisus el ole jerginud k6iki EKL VKK Valimikukohtunike Koolitusjuhendi punktis 3 toodud
n6udeid. Nimetatud tehtajaks (so 02.06.2014) ei olnud enamusel pShikursusele

kandideerijatest taiidetud V:jlimikukohtunike Koolitusjuhendi p.3 sStestatud nduded vastavalt
punktiLe 3.2.9 ja 0ks kandidaatidest eit;itnud nSuet vastavah p. 3.2.10. Lisaks ignoreeris VKK

eestseisus t?jielikLrlt punkti 3.2.12, mida on VKK eestseisuse esimees tunnistas 17.11.2014
toimunud koosolekul. EKL Va imikukohtunike Kogu eestseisusel tuleb kinni pidada kSikidest
kehtivates rormatiivaktides setestatud punktidest, aga mitte ignoreerida i-iksikuid punkte.



Komisjon onj6udnud jaredusele, et VKK v;limikukohtunike koolitusjuhend ei ole piisavalt
selgelt s6nastatud. Komisjon soovitab setestada tapne hindamisskaala koerasilma testile ning
uues koo itusjLrhendis tdpselt vAlja kirjutada v:lilimikukohtunike pShikursuse programm.
Samuti tuleb muuta protokollitavaks kandidaatidega libiviidav vestlus-intervjuu- VKK

eestseisus korrastab lehikuudejooksu (hiljemaltaprilliks2015)koolitusjuhendljasaadabselle
p5hikirja ja normatiivaktide tddr0hmale iilevaatamiseks, teiendus ja parandusettepanekute
saamiseks iuleb koolitusjuhendi projekt avaldada EKL kodulehel. PShikirja la normatiivaktide
toorilhm tagastab VKK eestseisusele juhendi koos taienduste ja parandustega, peale mida
tuleb dokument VKK poolt kinnitada.

Ulaltoodu alusel teeb komisjon EKL volinike koosolekule alljargnevad ettepanekud:
Toetada EKL VKK eestseisuse seisukohta ja anda VKK eestseisusele soovitus
velimikukohtunike pdhikursuse peatamiseks ja sellega mitte ietkamiseks.
Kohustada VKK eestseisust hiljemalt 01. martsiks 2015 korrastama EKL

V;limikukohtunike koolitusjuhend ning edastada korrastatud juhend p6hikirja ja
normatiivaktide td6rLihma e 0levaatamiseks, t;iendus- ja parandusettepanekute
tegemiseks,

- latta kehtima praeEuseks pdhikursusele paasenud kandidaatide testi tulemused ja

lebitud koolitused ning p5hikursLrse loengud seisuga 13.01.2015. lJue p6hikursuse

v:jljakuulutamisel ja sellele kandideerimisel tu eb sooviavaldajal esitada ainult uues
koolitusjuhendis n6utavad tSendid. Uuesti ei pea ilhtegi dokumenti (pea e kirjallku
sooviavalduse) esitama Kerli Liivand ja Kersti Paju, kuna neil olid k6ik n6uded seisuBa

02.06.2014 teldetud. Krjlli Rageliltuleb pdhikursusele uuesti kandideerida, kuna ta ei
labin ud koerasilmatesti n6utava tulemusega.
Anda VKK eestseisusele uute normatiivd
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