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2010 aastal otsustasid viis (Vaivara, Toila, Jõhvi, Mäetaguse ja Illuka ) omavalitsusüksust luua
valdade ülese ühise võimeka korrakaitseüksuse, mille abil teostada omavalitsustele eriseadustega
pandud järelevalve ja kohtuvälise menetluse ülesandeid. Selliselt püütakse tõsta oma
haldussuutlikust järelevalve ja kohtuvälise menetluse ülesannete täitmisel. Taolise
korrakaitseüksuse loomisega oleks saavutatavaks tulemuseks järelevalve ja väärteomenetluse
praktika ühtlustumine kõigis selle korrakaitseüksuse loomisega liitunud omavalitsustes, tõuseb
väärteomenetluse kvaliteet, sarnaste rikkumiste puhul tagatakse ühetaoline kohtlemine,
omavalitsuse järelevalveametnikud saavad keskenduda oma põhitegevusele.
Omavalitsuste ühise soovi elluviimise tulemusena alustas käesoleva aasta 1. juulist oma tegevust
korrakaitseüksus nimetusega menetlusteenistus ning 5 septembrist täideti kahe järelevalve
vaneminspektori ametikohad. Menetlusteenistusse järelevalve vaneminspektori ametikohale
asusid tööle Jõhvi praegune korrakaitseametnik Paul Lek ja Ida Prefektuuri ametnik Konstantin
Ilmenski. Seoses sellega, et hetkel kehtiv seadusandlus ei võimalda luua iseseisvat avalik õiguslikku
juriidilist isikut, kes omaks õigust viia läbi omavalitsustele eriseadustega pandud järelevalve ja
kohtuvälise menetluse ülesandeid, loodi kõigi viie valla juurde osakoormusega korrakaitse
ametniku ametikohad. Selline samm oli tingitud asjaolust, et tööle võetud ametnikud saaksid oma
ametiülesannete täitmiseks eriseadustest tulenevaid kohalikule omavalitsusele antud pädevusi.
Sügisest tööle võetud ametnikud ongi vormistatud tööle kõigi viide omavalitsuse juurde.
Mis kasu on menetlusteenistuse loomisest kogukonnale? Eelkõige tõstab see kogukonna liikme
turvatunnet ja teadmist, et on olemas üks struktuuriüksus, kes tegeleb professionaalselt rikkumiste
menetlemistega. Samuti ei jää tähelepanuta kogukonnas kehtivate reeglite vastu eksinute
käitumine ja see leiab eriseadustes sätestatud sanktsioonide kohaldamise. Kindlasti ei ole tegemist
karistusüksusega ja eesmärgiks omaette ei ole reeglite vastu eksinute „igal juhul“ karistamine ehk
„ärategemine“, samuti ei ole omaette eesmärgiks täita suurte summadega kohaliku omavalitsuse
eelarvet, eesmärgiks on siiski läbi menetlusteenistuse aktiivse tegevuse kasvatada kogukonna
liikmete seas õiguskuulekat käitumist ja seda just toimepandud rikkumistele võimalikult kiire
reageerimisega ja efektiivse menetlemisega. Kui varasemalt ei olnud omavalitsustel piisavalt
ressursi, et rikkumistele reageerida, siis selles osas on olukord menetlusteenistuse tööle
hakkamisega paranemas. Peab tunnistama,.et rikkumistele piisava tähelepanu mitte pööramisega
juurdub rikkumisi toime pannud isikutes karistamatuse tunnet.
Menetlusteenistusest ja tema ülesannetest ning volituste ulatusest parema ülevaate saamiseks on
loodud oma koduleht (www.menetlusteenistus.vaivaravald.ee), sellelt leiab palju kasulikku ja
olulist teavet väärteomenetluse kohta. Kogukonna liige, kes on sattunud pahuksisse kehtivate
reeglitega, leiab sealt endale vajalike näpunäited, kuidas oleks soovitatav käituda
väärteomenetluses osaledes. Selline teadlikkus aitab tal hoida ära ebameeldivatest üllatustest ja
võimalikest konfliktest.
Kutsun kõiki kogukonnaliikmeid üles olla heaks eeskujuks oma käitumisega teistele
kogukonnaliikmetele ja jagama vajadusel ning võimalusel näpunäiteid õiguskuulekast käitumisest
ka nendele kogukonnaliikmetele, kes ise ei saa veel päris hästi aru, kuidas on kõige õigem käituda.
Menetlusteenistus on Teie partneriks turvalisema keskkonna loomisel.
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