EELNÕU

NARVA LINNAVOLIKOGU
OTSUS
……………..2019 nr……

Narva
Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Kohtute seaduse § 103, § 106 ja § 107, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 26
alusel ja tulenevalt Viru Maakohtu esimehe 25. märtsi 2019 kirjast nr 11-5/1,
Linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Valida Viru Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks:
Jrk nr

Eesnimi

Perekonnanimi Töökoht / amet või tegevusala

1

Arno

Timoškin

Narva Vanalinna Riigikooli ,õpetaja

2

Oksana

Andrejeva

Maksu- ja Tolliamet, inspektor

3

Endi

Streff

Narva Kunstikool,
õpetaja

4

Artur

Stolfat

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts büroo, jurist

5

Jelena

Demenok

Töötu

6

Natalja

Altuhhova

Pensionär

7

Urve

Aja

Narva Kreenholmi Gümnaasium, õppealajuhataja

8

Andres

Kustola

Narva Linnaarhiiv, linnaarhivaar (direktor)

9

Aleksander

Ljudvig

Vabatahtlik sotsiaaltöötaja

10

Irina

Lobanova

Ecometal AS, büroojuht

11

Margret

Lont

Perearstide keskus Neeme, juhiabi

12

Martin

Neltsas

OÜ Immersion Language School, õppejõud

13

Galia

Vassiljeva

Töötu

14

Alla

Butkevitš

Pensionär

15

Artur

Telska

OÜ PromoDroom,juhatuse
Kolledž, tudeng

arendusjuht,

liige;

arvutigraafika

TÜ

Narva

16

Anton

Getts

Töötu

17

Anastassia

Tarassova

MTÜ Õnnelik Pere, juhatuse liige

18

Jüri

Reino

Tross-Saagimine OÜ, trosssae masina operaator

19

Jelena

Paršikova

Kamilso OÜ, spetsialist

2. Narva Linnavolikogu Kantseleil esitada rahvakohtunikukandidaatide nimekiri Viru Maakohtule
ning avaldada otsus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3. Rahvakohtunikukandidaadi rahvakohtunikuks nimetamist on igaühel õigus vaidlustada Viru
Maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumajas (Kooli 2a, Jõhvi 41532)
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: I.Janovitš, Narva Linnavolikogu esimees
Koostaja: Narva Linnavolikogu kantselei

Seletuskiri
Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu
„Rahvakohtunikukandidaatide valimine“
juurde

Käesoleva otsuse eelnõu sisuks on rahvakohtunikukandidaatide valimine. Kohtute seaduse § 106
lõike 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 26 järgi on
rahvakohtunikukandidaatide valimine linnavolikogu ainupädevuses.
Vastavalt Viru Maakohtu esimehe 25. märtsi 2019 teatisele 2019.a viimases kvartalis lõpevad
Viru Maakohtusse 2015.a novembris valitud rahvakohtunike volitused ning linnavolikogul tuleb
valida uued rahvakohtunikukandidaadid järgnevaks neljaks aastaks.
Maakohtu tööpiirkonda kuuluva omavalitsusüksuse volikogu esitatavate kandidaatide arvu
määrab kohtu esimees. Narva Linnavolikogu poolt esitatavate rahvakohtunikukandidaatide arvuks
on määratud 40.
Teade võimalusest kandideerida rahvakohtunikuks avaldati kohalikes massiteabevahendites ning
linna kodulehel. Oma kandideerimissoovist andis teada ning esitas ankeedi koos kinnitusega, et
vastab rahvakohtunikule seatud tingimustele 19 inimest. Otsuse eelnõus on toodud
rahvakohtunikukandidaatide nimed ning töökohad ja ametid või tegevusalad.
Kohtute seaduse § 103 lõikes 1 on toodud rahvakohtunikule esitatavad nõuded, mille järgi võib
rahvakohtunikuks nimetada 25-70 - aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis
ning kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning
on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Sama paragrahvi lõikes 2 on
toodud tingimused, mis välistavad isiku rahvakohtunikuks nimetamise (kuriteo eest
süüdimõistmine, pankrotivõlgnik, advokaat, notar või kohtutäitur, linnavalitsuse liige, Riigikogu
liige jm).
Linnavolikogu poolt valitud rahvakohtunikukandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse
kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees.
Rahvakohtunikud nimetatakse neljaks aastaks. Sama seaduse § 104 lõige 2 sätestab, et isikut ei
või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.
Linnavolikogu poolt valitud rahvakohtunikukandidaatide nimekirja, kus on toodud kandidaadi
nimi, töökoht ja amet või tegevusala, esitab linnavolikogu kantselei avalikustamiseks väljaandes
Ametlikud Teadaanded. Vastavalt kohtute seaduse § 107 lõikele 1 tuleb
rahvakohtunikukandidaatide nimekiri, milles on ära näidatud kandidaadi nimi, isikukood, elukoht
ja amet või tegevusala, esitada Viru Maakohtule vähemalt kaks kuud enne rahvakohtunike
volituste lõppemist.
Otsuse eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälte enamus. Vastavalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 45 lg 3 isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel, mille tulemused
vormistatakse volikogu otsusena. Isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata.
Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: I.Janovitš, Narva Linnavolikogu esimees
Koostaja: Narva Linnavolikogu kantselei

