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Taimi Sambliku 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). Einari kindel soov oli saada juhatusse. 
 
2011. aastal vaatas Taimi koos Einari ja teistega üle liikmete nimekirja, kus sorteeriti välja 
hääleõiguslikud liikmed, kellel polnud e-maile. Taimi väitel saatis talle e-mailid koos paroolidega 
ettevõttes xxx töötav reformierakondlane xxx. 
 
Taimi teada oli 2011 aastal Lääne-Virumaal 44 ja Ida-Virumaal 15 isikut, kelle eest võidi hääletada. 
Lääne-Virumaal hääletas pool nimekirjas olnud liikmete eest Taimi. Korraldus Einarilt oli, et 
hääletatakse ainult Einar Vallbaumi poolt. Tõenäoliselt oli sellest teadlik ka Kristiina. 
 
Taimi ei palunud Einaril tasuda nende eest liikmemakse, sest seda polnud võimalik. Taimi ei ole 
andnud xxx-le Oravavõrgu paroole, et xxx saaks nende alt hääletada. Oravavõrgu paroolid andis ta 
Einarile. 
 
2013. aastal andis Taimi paroole järgmistele xxx, kes olid ka teiste liikmete eest hääletanud:xxx, xxx, 
xxx, xxx. Xxx-le andis ka, aga xxx ei saanud Oravavõrku sisse ning loobus. 
 
2013. aastal oli Taimil ja Kristiinal omavahel vestlus 14. mai ajal. Kristiina väitel on niikuinii kõik 
peakontori poolt otsustatud. Ja kõik hääled on vaja kätte saada. Iga hääl on arvel. Kristiina teadis, et 
Taimil on paroolid ja ajapuuduse tõttu ei oleks olnud võimalik kõiki liikmeid läbi käia. Seetõttu palus 
Kristiina ka teiste eest Taimil hääletada. 39 nime oli nimekirjas, kelle alt sai 2013. aastal hääletada. 
Kristiina soovis, et ülekande teeks Taimi, aga Taimi sellest ülekandest keeldus. 
 
Teisipäeval, 28. mai kohtus Taimi Einariga teel Rakverre. 
Taimi kohtus Einari ja Kristiinaga reedel, 31. mai, kui nad Taimi maja ette tulid (kõigepealt Einar ja 
seejärel Kristiina). Raadio pandi ragisema, telefonid kotti ja auto pakiruumi. Istuti kolmekesi Kristiina 
Lexusesse ja sellega ka eemale Taimi kodu juurest sõideti. Kristiina ütles, et temal on kaotada 20 
aastat poliitilist karjääri. Einar ja Kristiina olid nõus hoolitsema tema sissetuleku eest (500€ Kristiinalt 
ja 500€ Einarilt) aasta lõpuni. Nad olid nõus Taimi saatma kuuks Tenerifele. Nad soovisid, et Taimi 
astub erakonnast välja ja lahkub töölt. Einar ja Kristiina on ainsad, kes on mind šantažeerinud väitis 
Taimi. 
 
Reede hommikul ütles Kristiina Taimile, et tal oli plaan mõeldud välja Taimi jaoks ja tahtis talle sellest 
reede hommikul ka rääkida. Taimi aga Kristiina juurde ei läinud. 
 
Kristiina teadis, et Taimil on paroolid ja võimalus liikmete eest hääletada. See oli ka põhjus, miks ta 
maksis nende liikmete eest liikmemaksud. 
 



Teiste maakondade arendusjuhtidega pole olnud juttu sisevalimistel viljeletud „töö praktikatest“. 
 
Taimil ei olnud isiklikku huvi tõsta valimisaktiivsust. Ka MKO juhatusest ei olnud mingit survet 
valimisaktiivsuse tõstmise eest. 
 
Taimi arvas, et xxx vastaksid küsimusele jaatavalt, kui neilt küsida Kristiina ja Einari tegutsemiste 
kohta. 
 
Taimi ei ole suhelnud xxx-ga sel teemal, et rääkida teiste inimeste eest hääletamisest sisevalimistel. 


