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Lisa 15 
Ülevaade prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni tööst 

Liivi Loide 
kohtunik, prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liige 

 
Komisjoni tööst 
Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni, mis moodustatakse Prokuratuuriseaduse § 43 lg 2 
alusel, kuuluvad riigi peaprokurör, üks Riigi- ja kaks ringkonnaprokuratuuri prokuröri, üks 
kohtunike täiskogu valitud kohtunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaani määratud 
õigusteadlane ja justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi ametnik. Komisjoni liikme, välja 
arvatud riigi peaprokuröri ja Justiitsministeeriumi ametniku volitused kestavad kolm aastat. 
 
Minul on tulnud osaleda komisjoni töös tänaseks ligi kahe aasta jooksul, s.o alates 11.02.2011.a, 
kui täiskogu poolt valiti mind komisjoni liikmeks. Täiskogu valis ka Valiti ka kohtunikust 
asendusliime, kelleks on Pärnu Maakohtu kohtunik Teet Olvik. 
 
Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjon on kokku kutsutud selleks, et hinnata prokuröri 
ametikohale kandideerivate isikute vastavust ametikoha nõuetele prokuröri ametikoha täitmisel 
avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi alusel täidetakse eriasjade prokuröri, 
ringkonnaprokuröri ning prokuröri abi ametikoht.   
 
Komisjoni töö on korraldatud selliselt, et avaliku konkursi väljakuulutamise järel toimub 
komisjoni koosolek, kus kehtestatakse konkreetse eksami viis ja eksami tulemuste hindamise 
alused, otsustatakse hindamisvoorude arv ning viiakse läbi dokumendivoor. Nimetatud 
koosolekud toimuvad tavapäraselt elektrooniliselt – kõigepealt saadetakse komisjonile ettepanek 
otsustamisele tulevate küsimuste kohta ning dokumendivooru materjalid. Edasi toimuvad 
arutelud erinevates küsimustes - nt kriteeriumid, mille alusel eksam loetakse sooritatuks ja kui 
palju kandidaate kutsuda suulisse hindamisvooru ja lõpuks, keda dokumendivoorust edasi 
eksamitele lubada. 
 
Prokuröri abi ametikohale kandideerijatel tuleb peale dokumendivooru läbimist esmalt sooritada 
kirjalik eksam, mille käigus tuleb lahendada kaks kaasusülesannet – üks materiaal- ja teine 
menetlusõigusest. Mõlemat osa hinnatakse eraldi 10-punkti süsteemis ja eksam loetakse 
sooritatuks, kui mõlemad ülesanded on hinnatud vähemalt 5 punktiga. Eksamitööde autorid ei ole 
komisjonile teada, kasutatakse märgusõnu. 
Edasi toimub suuline hindamisvoor, kuhu kutsutakse kirjaliku osa sooritanud kandidaadid 
vastavalt paremusjärjestusele.  
Eriasjade prokuröri, ringkonnaprokuröri kandidaatidel kirjalikku eksamivooru läbida ei tule, neil 
järgneb dokumendivoorule kohe suuline eksam.  
 
Toimunud konkursid 
Avalikke konkursse kuulutas riigi peaprokurör 2011-2012.a välja kokku 4-l korral eesmärgiga täita 
12 ametikohta, millest 7 prokuröri abi ametikohta, 5 ringkonnaprokuröri ametikohta. 
Kandideerijaid oli palju kõikidel konkurssidel, enam prokuröri abide ametikohtadele – eriti paistis 
silma Põhja Ringkonnaprokuratuuri kandideerijate rohkusega, kus ühele kohale kandideeris 
näiteks 2011.a 135 inimest. Ringkonnaprokuröri ametikohale kandideerijaid on veidi vähem, kuid 
ka need konkursid on olnud pingelised. Võrdselt häid kandidaate ühele kohale on reeglina 
mitmeid, mistõttu valikute tegemine ei ole kerge. Kõigil kordadel lõppesid konkursid edukalt ning 
ametikohad said täidetud.  
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Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjon kogunes 2011-2012.a 5 korral Riigiprokuratuuris 
suuliste eksamite läbiviimiseks. Lisaks parandasid komisjoni liikmed sel perioodil kokku 330 
prokuröri abi kandidaadi kirjaliku eksami tööd.   
 
Järgnevalt esitan andmed toimunud konkursside kohta 

 12.09.2011 kuulutas riigi peaprokurör välja avaliku konkursi ühele ringkonnaprokuröri 
ametikohale Põhja Ringkonnaprokuratuuris. Selle konkursi raames esitas dokumendid 10 
kandidaati (sh 1 kandidaat väljastpoolt Prokuratuuri, vt ProkS § 15 lg 3 - 
ringkonnaprokuröriks võib nimetada isiku, kes on töötanud ühe aasta prokurörina või 
kolm aastat kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina, vandeadvokaadi 
vanemabina või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja –
menetlusest).  

 Valituks osutus Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Mairi Heinsalu. 
 

 12.09.2011 kuulutas riigi peaprokurör välja avaliku konkursi ühele prokuröri abi 
ametikohale Viru Ringkonnaprokuratuuri (asukohaga Jõhvis) ja ühele prokuröri abi 
ametikohale Põhja Ringkonnaprokuratuuris. Prokuröri abi konkursile esitas dokumendid 
171 isikut, kellest lubati dokumendivoorust järgmisesse hindamisvooru (kirjalikule 
eksamile) edasi 170 isikut (neist 35 kandideeris Viru RP-sse ja ülejäänud 135 Põhja RP-
sse).  
Suulisele eksamile pääses kirjaliku vooru tulemuste alusel edasi 34 kandidaati, kellest 4 
teatas kandideerimisest loobumise kohta ja suulisel eksamil osales 30 kandidaati (8 
kandideeris Viru RP-sse ja 24 Põhja RP-sse). Valitus osutus Jaanika Kõrgmaa Viru RP 
prokuröri abi ametikohale ja Kelly Kruusimägi Põhja RP prokuröri abi ametikohale. 
 

 16.03.2012 kuulutas riigi peaprokurör välja avaliku konkursi kahele ringkonnaprokuröri 
ametikohale Põhja Ringkonnaprokuratuuris. Põhja Ringkonnaprokuratuuri kahe 
ringkonnaprokuröri ametikoha konkursile esitas dokumendid kokku 10 isikut (sh 4 
inimest väljastpoolt Prokuratuuri,  vt ProkS § 15 lg 3).  
Valituks osutusid Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Kristi Rande ja 
Riigiprokuratuuri prokuröri abi Martin Tuulik. 
 

 20.06.2012 kuulutas riigi peaprokurör välja avaliku konkursi kahele ringkonnaprokuröri 
ametikohale Lõuna Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Tartus). Lõuna 
Ringkonnaprokuratuuri kahe ringkonnaprokuröri ametikoha konkursile esitas 
dokumendid kokku 9 isikut (sh 1 väljastpoolt prokuratuuri).  
Valituks osutusid Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Katrin Lindpere ja 
prokuratuuriväline kandidaat Marek Vahing (tuli Riigikohtust, oli seal nõunik). 
 

 08.10.2012 kuulutas riigi peaprokurör välja konkursi ühele prokuröri abi ametikohale Viru 
Ringkonnaprokuratuuris (asukohaga Narvas) ja neljale prokuröri abi ametikohale Põhja 
Ringkonnaprokuratuuris (kaks prokuröri abi ametikohta kuuluvad täitmisele ametikohtade 
vabanemisel tulevikus). 
Prokuröri abi konkursile esitas kandideerimisavalduse ja muud dokumendid kokku 162 
isikut, kellest pääses kirjalikule eksamile dokumendivooru järel 160 inimest (neist 19 
inimest kandideeris Viru RP-sse, 10 inimesel eelistus puudus ja ülejäänud 131 inimest 
kandideerisid Põhja RP-sse). 

Kirjaliku eksami tulemuste alusel lubati suulisele eksamile edasi Põhja RP kandidaatidest 20 
parimat kandidaati ja Viru Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi kandidaatidest 10 parimat 
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kandidaati. Suulisse vooru pääses 27 kandidaati, kellest 2 teatas kandideerimisest loobumisest 
(mõned kandidaadid kandideerisid korraga mõlemasse ringkonnaprokuratuuri). Seega võttis 
suulisest eksamineerimisest osa 25 kandidaati (15 inimest kandideeris ainult Põhja RP-sse, 2 
inimest kandideeris nii Põhja kui Viru RP-sse ja 8 inimest Viru RP-sse. 
Valituks osutus Ragnar Plistkin Viru RP prokuröri abi ametikohale ning Kairi Kaldoja ja Aare 
Pere (viimane Riigikohtust, koolitusspetsialist) Põhja RP prokuröri abi ametikohale. Lisaks valiti 
välja veel 2 isikut, kes jäid nö ootele tulevikus vabanevale kohale Põhja RP-s.  
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