ERAKONDADE RAHASTAMISE JÄRELEVALVE KOMISJON

ETTEKIRJUTUS NR 35
23. jaanuar 2014 nr 31-3/13-28/1
TALLINN

1. Ettekirjutuse adressaat
1.1 Nimi

Maardu Valimisliit (Maardu linn, Harju maakond)

1.2 Aadress
1.3 Telefon/Faks/e-post

2. Ettekirjutuse tegemise õiguslikud alused ja ettekirjutuse tegemist tinginud asjaolud:
Vastavalt erakonnaseaduse (edaspidi EKS) § 128 lg-le 1 ja lg-le 6 on valimisliit kohustatud
esitama Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (edaspidi komisjon) aruande
valimiskampaania kulude ja tuluallikate kohta. Lubatud on vaid EKS § 121 lg-s 2 nimetatud
tuluallikad.
Maardu Valimisliidu 19. novembril 2013 allkirjastatud 2013. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste valimiskampaania aruandes (edaspidi aruanne) deklareeriti tasumiseks
kasutatud vahendite osas rahaline annetus Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (registrikood
8006022; edaspidi EÜVP) poolt. Annetuse summa kattus aruande kuludes esimesel real MTÜ
Integratsioonimeedia Grupp ajakirjandusreklaami kuluga summas 1 398 eurot. Vastavalt EKS
§ 123 lg 2 punktile 2 on juriidilise isiku annetus keelatud.
Komisjoni ametnik pöördus nimetatud asjaolu avastamise järel 14. jaanuaril 2014 valimisliidu
juhtima õigustatud isiku Valentina Zaitseva poole ning selgitas aruandes esitatud andmete
ebaõigsust. 15. jaanuaril muutis valimisliit oma aruannet selliselt, et kustutas aruandest
eelnimetatud kulurea ning kasutatud vahenditest EÜVP rahalise annetuse. Seejärel pöördus
ametniku poole EÜVP juhatuse esimees Valev Kald väitega, et nimetatud kulu puhul oli
tegemist valimisliidu eksitusega ning see kuulub hoopis EÜVP kuludesse (sama arvenumbriga
MTÜ Integratsioonimeedia Grupp ajakirjandusreklaami kulu oli deklareeritud ka erakonna
samade valimiste valimiskampaania aruandes).

16. jaanuaril palus komisjoni ametnik EÜVP-l täpsustada ajakirjandusreklaami sisu - mis
kuupäevadel ja millises ajakirjanduslikus väljaandes reklaam esitati ja esitada reklaami
kirjeldus või võimalusel pilt sellest. 20. jaanuaril edastas erakond nimetatud kulu arve ning
infolehed nii eesti kui vene keeles.
Saadetud materjalidest selgub, et hoolimata asjaolust, et Maardu Valimisliitu kuulunud isikud
kuuluvad EÜVP-sse, reklaamitakse infolehtedel siiski Maardu Valimisliitu – juhitakse
tähelepanu valimisliidus kandideerivatele isikutele, viidatakse valimisliidu programmile ning
ka Georgi Bõrstovile viidatakse kui Maardu Valimisliidu kandidaadile. Asjaolu, et isikud
kuuluvad ka EÜVP-sse, ei ole siinkohal määravaks. Seega kuulub eelnimetatud kulu siiski
Maardu Valimisliidule.
Eelnevast tulenevalt ei ole Maardu Valimisliit EKS §128 lg-st 1 tulenev aruandekohustus
täidetud korrektselt ning valimisliidu kampaaniakulud ei vasta tegelikkusele. Samuti on
eelneva, 19. novembril 2013 esitatud aruande kohaselt leidnud aset keelatud annetus EKS § 123
lg 2 punkti 2 mõistes. Asjaolu, et valimisliit nimetatud annetuse ja kulu oma aruandest kustutas,
ei muuda toimunut olematuks. Ka pole valimisliit vastu väitnud faktile, et nimetatud kulu eest
tasus EÜVP.
3. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutus erakonnaseaduse § 12 11
alusel:
Eelnimetatud asjaoludest tulenevalt teeb komisjon Maardu valimisliidule EKS § 1211 lg 2
punktide 1 ja 2 alusel ettekirjutuse esitada 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
valimiskampaania aruandes korrektsed andmed ning keelatud annetus EÜVP-le tagastada.
Annetuse tagastamisel esitada komisjonile seda tõendav dokument (maksekorraldus, kassa
sissetuleku order vm).
4. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg:
Ettekirjutus tuleb täita 15 päeva jooksul ettekirjutuse kättetoimetamisest arvates.

5. Ettekirjutusega mittenõustumisel on isikul õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse saamise
päevast arvates esitada vaie erakondade rahastamise järelevalve komisjonile
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.
6. Ettekirjutuse tähtajaks täitmatajätmise korral kohaldab erakondade rahastamise
järelevalve komisjon erakonnaseaduse § 1212 lg 1 alusel sunniraha 320 eurot.
7. Ettekirjutus saadetakse väljastusteatega tähtkirjaga.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaarel Tarand
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon

