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Menetluse algatamine ja järelepärimine
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (edaspidi ka komisjon) edastas Riigikontroll teabe oma
auditis „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ tuvastatud sõnumite kohta, mille
edastamise vajadus Riigikontrolli hinnangul ei seostu omavalitsuse ülesannetega ega avaliku huviga.
Saadud teabe alusel asus komisjon kontrollima, kas Riigikontrolli nimetatud juhtumite puhul esineb
erakonnaseaduse (EKS) rikkumist, mis seisneb: 1) avalike vahendite kasutamises kandideeriva isiku
valimiskampaaniaks (EKS § 121 lg 3 keelab valimisliidul, üksikkandidaadil ning erakonna ja valimisliidu
nimekirjas kandideerival isikul kasutada valimiskampaania läbiviimiseks avalikke, sh kohaliku
omavalitsuse eelarvelisi vahendeid) ja 2) juriidilise isiku annetuses (EKS § 123 lg 2 p 2 keelab juriidilise
isiku annetuse).
Komisjon hindas 07.02.2018 koosolekul Riigikontrolli poolt nimetatud sõnumeid e omavalitsuse lehtedes
avaldatud artiklite sisu ja leidis, et Järva-Jaani vallalehes Jaani Teataja 2017. a juunikuu numbris avaldatud
artikli „Luuakse valimisliit Järva Valla Heaks“ (Lisa 1) puhul on tegemist nimetatud valimisliidu
valimisreklaamiga. Artiklis tutvustatakse KOV 2017 valimisteks loodavat valimisliitu, kutsutakse üles
sellega liituma ja sellele oma häält andma.
Eelnevast tulenevalt otsustas komisjon algatada Valimisliit Järva Valla Heaks suhtes haldusmenetluse
tuvastamaks võimalikku erakonnaseaduse rikkumist KOV 2017 valimiskampaania rahastamisel, mis
seisneb valimiskampaaniaks avalike vahendite kasutamises.
Seoses läbiviidava menetlusega palun vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kas VL Järva Valla Heaks on eelnimetatud artikli eest tasunud?
2. Kui valimisliit on artikli eest tasunud, siis kas need kulud on deklareeritud valimisliidu KOV 2017
valimiskampaania aruandes? Ühtlasi palun viidata vastavale aruande reale.
3. Kui artikli eest pole valimisliit tasunud, siis kas on kavas selle eest tasuda?
4. Kui valimisliit tasub artikli eest, esitage palun selle tasumist tõendavad dokumendid ja täiendage
KOV 2017 valimiskampaania aruannet, ühtlasi teavitage komisjoni aruande muutmisest.
Vastus küsimustele ja teavitus palun saata e-aadressil zoja.masso@riigikogu.ee hiljemalt 08.03.2019.
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