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Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE 

 

KUTSE ANDMISE VAIDE ESITAMISE KORD 

 

 

1 HINDAMISTULEMUSTE VAIDLUSTAMINE 

 

1.1 Vaidemenetlus algab vaide esitamisega personalitöö valdkonna kutse andjale. 

1.2 Vaie kutse andjale tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal kutse taotleja 

vaidlustatavast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. 

1.3 Vaidele esitatavad nõuded; 

1.3.1 Vaie esitatakse isiklikult ja kirjalikult. 

1.3.2 Vaides märgitakse: 

 1) kutse andja nimetus, kellele vaie on esitatud; 

 2) vaide esitaja nimi; 

 3) e-postiaadress ja sidevahendite numbrid; 

 4) vaidlustatava otsuse sisu; 

 5) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et otsus  rikub tema õigusi; 

 6) vaide esitaja selgelt väljendatud nõue; 

 7) vaide esitamise kuupäev ja esitaja allkiri. 

 

2 VAIDE MENETLEMISE PROTSESS 

 

2.1 Kui vaie ei vasta käesoleva korra p. 1.3 sätestatud nõuetele, annab kutse andja vaide 

esitanud kutse taotlejale 10-päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. 

2.2 Vaie tagastatakse, kui: 

 1) isikul puudub õigus vaie esitada; 

 2) vaide esitaja ei ole määratud tähtajaks vaide puudusi kõrvaldanud; 

 3) vaide esitamise tähtaeg on möödunud; 

 4) kui vaie ei kuulu kutse andja pädevusse.  

2.3 kutse andja teatab vaide tagastamisest koos vastava põhjendusega  vaide esitanud isikule 

e-posti teel vaide esitamisest alates 7 päeva jooksul. 

2.4 Kui vaie vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele, edastab kutse andja vaide koos 

kutse taotlemiseks esitatud dokumentidega (sh eksami vastused, intervjuu protokoll jms) 

ja hindamiskomisjoni arvamusega vaide saamisest alates 7 päeva jooksul personalitöö 

valdkonna Kutsekomisjonile. 

2.5 Kui Kutsekomisjon leiab, et vaie on põhjendatud, võib ta ise selle rahuldada. 

2.6 Vaiet läbivaatav Kutsekomisjon: 

 1) kuulab vajaduse korral täiendavalt ära hindamiskomisjoni  seisukohad ja põhjendused; 

 2) kasutab vajaduse korral eksperti; 

 3) viib ise läbi täiendava intervjuu kutse taotleja kutsepädevuse tuvastamiseks või palub 

hindamist korrata teisel hindamiskomisjonil. 

2.7 Vaie lahendatakse hiljemalt 14 tööpäeva jooksul, arvates vaide edastamisest 

Kutsekomisjonile. Kui vaiet on vaja täiendavaltanalüüsida, võib Kutsekomisjon vaide 

läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamise teade 

edastatakse vaide esitajale e-posti teel. 

2.8 Vaiet sisuliselt lahendades on Kutsekomisjonil õigus: 

 1) rahuldada vaie ja tunnistada varasem Kutsekomisjoni otsus kas täielikult või osaliselt 

kehtetuks; 

 2) teha ettekirjutus taotluse uueks hindamiseks; 

 3) jätta vaie rahuldamata. 
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2.9 Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon vaide lahendamise 

kohta. Vaideotsus toimetatakse vaide esitajale digiallkirjastatuna e-posti teel. 

2.10  Isikul, kelle vaie jäi rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus 

pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega 

halduskohtusse. 

 

 


