
Töörühma kohtumine Lääne-Viru 
MKO esimehega Kristiina Ojuland 

 
Riigikogu fraktsiooni ruumides 3. juuni 2013 
 
Aeg: 9.00-9.45 
Töörühma liikmed: Väino Linde, Peep Aru, Martin Kukk, Mati Leet ja Reimo Nebokat 
 
Kristiina Ojulandi selgitus toimuvast (täheldatud üles töörühma liikmete poolt): 
 
2011. aasta sisevalimistel kandideeris erakonna juhatusse Lääne-Viru MKO liige Einar Vallbaum, kes 
on tänaseni Lääne-Viru maavanem (edaspidi: Einar). Kristiina Ojuland MKO esimehena helistas 
kõikidele hääleõiguslikele liikmetele ja palus neil sisevalimistel toetada Einar Vallbaumi kandidatuuri. 
Nimekiri kontaktidega saadi arendusjuhilt Taimi Samblik (edaspidi: Taimi) 
 
2013. aasta sisevalimistel kandideeris erakonna juhatusse Lääne-Viru MKO esimees Kristiina Ojuland 
(edaspidi: Kristiina) ise. Taimi andis 16. mai 2013 Kristiinale nimekirja inimestest, kelle eest tuleks 
tasuda liikmemaks ja seejärel saavad nad ka õiguse sisevalimistel osaleda. Nimekirjas oli 39 liiget – 
valdavalt pensionärid. Kristiina soovis, et Taimi tasuks need liikmemaksud enda kontolt (oli nõus ise 
raha andma), kuid Taimi keeldus ja seetõttu ülekanded Kristiina poolt 17. mai 2013 laekusid (kokku 
neli eraldi makset, millest kolm jõudsid erakonna kontole 20. mai 2013). Kristiina palus Taimil võtta 
nende pensionäridega ühendust ja aidata neil korrektselt hääletada. Sellest hetkes oli sisevalimiste 
lõpuni jäänud aega kaks ja pool päeva. 
 
Töörühma kommentaar: 16. mai õhtul kell 21.00 oli Lääne-Virumaalt käinud hääletamas 21 liiget. 18. 
mai hommikul kell 7.50 oli hääletamas käinud 35 liiget. 19. mai hommikul kell 8.30 oli hääletamas 
käinud 49 liiget. 19. mai õhtul hääletamise lõppedes oli käinud hääletamas 59 liiget. Seega reedest 
pühapäevani käis Lääne-Virumaalt hääletamas 38 liiget (olles Tallinna, Viljandimaa ja Harjumaa järel 
neljas maakond valimisaktiivsuse poolest). 
 
Kristiina oli teadlik, et tegemist on pensionäridega ja eeldas, et nende 39 liikmega suudab Taimi 
suhelda ning aidata neil osaleda erakonna sisevalimistel. Kristiinal endal oli nädalavahetus väga kiire 
– laupäeval isa sünnipäev ja pühapäeval Tallinnas erakonna tervisepäeval. Kristiina usaldas ja uskus 
Taimit. 
 
2. juuni 2013 kell 15:29 saatis Kristiina MKO juhatuse listi kutse osalemaks erakorralisel MKO 
juhatuse koosolekul Aqva SPAs algusega kell 21.00. MKO juhatuse koosolekul tuli välja mitmeid 
vahejuhtumeid, mis olid mitmetele üllatavad. Nimelt see, et Taimi on andnud liikmete paroole edasi 
xxx-le, kes hääletas üksikute liikmete eest. Lisaks oli Taimi käinud ka xxx juures palvega kasutada 
tema arvutit. Sama palus Taimi ka xxx-i käest. Xxx-le saatis Taimi samuti paroolid ja palus liikmete 
eest hääletada, kuid xxx ei saanud nende paroolidega Oravavõrku ja andis sellest ka Taimile teada. 
 
Taimi motiiviks oli tõenäoliselt see, et Taimi tahtis olla parim. Olla tubli arendusjuht ja tõsta 
valimisaktiivsust Lääne-Virumaal. See oli Taimi loomuses ja seda tõdesid ka mitmed Lääne-Viru MKO 
juhatuse liikmed. 
 
Kristiina büroos Brüsselis töötav xxx palus yyy-l muuta oma zzz-i ja qqq-i e-mailid xxx-ks. Zzz ja qqq 
eest hääletati Kristiina büroost Brüsselist – hääletuse teostas Anu Kikas. 
 



Taimi pidi Kristiinaga kohtuma 31. mai hommikul kell 9.00 Ihasalus. Taimi aga väravast sisse ei 
astunud – Kristiina väitel oli Reimo seal, kes ei lubanud Taimil Kristiinaga kohtuda. Kristiina ja Einar 
kohtusid Taimiga tema enda kodus, kus Kristiina väitel oli Taimil keelatud kohtuda 
erakonnakaaslastega peakontori poolt. Taimi väitel kästi tal maapakku minna Reimo poolt. 
 
Kristiina hinnangul oli Taimi viimasel ajal ebastabiilne. Vastused muutusid pidevalt. Tüli Taimiga pole 
olnud. Võib-olla lihtsalt ei olnud vahel ühte meelt, aga mitte midagi põhimõttelist. 


