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KINNITATUD 

Menetlusteenistuse juhataja 

27.01.2018 käskkirjaga nr 18-23.2-1/3 

KKO parkimisgrupi vanemparkimiskontrolöri teenistusülesannete juhend 

 

 

Menetlusteenistuse korrakaitseosakonna  

parkimisgrupi parkimiskontrolöri tööülesannete kirjeldus 

 

I ÜLDOSA 

1.1. STRUKTUURIÜKSUS: korrakaitseosakond (KKO) 

1.1.1. parkimisgrupp 

1.2. TEENISTUSASTE: nooremspetsialist 

1.3. TEENISTUSKOHA NIMETUS: parkimiskontrolör 

1.4. TEENISTUSSUHE: TÖÖLEPING 

1.5. KELLELE ALLUB: menetlusteenistuse juhatajale, ennetus- ja menetlusosakonna 

järelevalveinspektorile, vanemparkimiskontrolörile 

1.6. ALLUVAD: ei ole 

1.7. ASENDAJA: parkimiskontrolör 

1.8. ASENDAB: parkimiskontrolöri 

1.9. TÖÖPIIRKOND: Narva-Jõesuu linna haldusterritoorium ja siseturvalisuse koostöölepingu 

sõlminud ja liitunud omavalitsusüksuse haldusterritoorium, kui  omavalitsusüksuse vahel sõlmitud 

koostöölepingus ei ole sätestatud teisiti. 

 

II TEENISTUSKOHA PÕHIEESMÄRK 

Tasulise parkimisega seotud avalduste menetlemine ja juhatajale otsuse tegemiseks materjalide 

ettevalmistamine. Parkimispiletite müügi tagamine. Tasulisel parkimisalal parkimisjärelevalve 

teostamine ja sellega seotud ülesannete täitmise tagamine. Parkimiskontrolöride töö juhendamine ja 

kontrollimine. Viivistasu vaide menetluse ettevalmistamine ja selle läbiviimise tagamine. 

Täitemenetluse alustamiseks materjalide ettevalmistamine. Liikluse reguleerimisel osalemine.    

 

III TÖÖÜLESANDED JA OODATAV TULEMUS 

KKO parkimisgrupi vanemparkimiskontrolör: 

Tööülesanded Oodatav tulemus 

3.1 Vormistab elektroonilise parkimisloa. Elektrooniline parkimisluba on vormistatud 

nõuetekohaselt selleks ettenähtud infosüsteemis. 

3.2 Tagab parkimispiletite müügi. Parkimispilet on vastavalt hinnakirjale müüdud. 

3.3 Annab soovitusi ja selgitusi 

maksukohustuslasele tasulise parkimisega 

Maksukohustuslane on saanud professionaalse 
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seoses. nõu ja abi. 

3.4 Annab vanemparkimiskontrolörile 

parkimispiletite müügist saadud sularaha 

hiljemalt järgmise tööpäeva alguseks. 

Piletimüügist saadud sularaha on antud üle 

vanemparkimiskontrolörile. 

3.5 Teostab kohaliku omavalitsuse üksuse 

haldusterritooriumil asuval avalikul tasulisel 

parkimisalal parkimisjärelevalvet, kontrollib 

parkimistasu maksmist, määrab viivistasu. 

1) Süsteemselt on viidud läbi 

parkimisjärelevalve.  

2) Parkimistasu mittemaksmise tuvastamisel on 

koostatud nõuetekohane viivistasu otsus. 

3) Digitaalfotol on nähtav mootorsõiduki ja selle 

haagise registreerimismärk ning esiklaasile 

jäetud viivistasu otsus  ja on tuvastatav 

mootorsõiduki ja selle haagise parkimise 

asukoht. 

4) Paberkandjal koostatud viivistasu otsus on 

registreeritud nõuetekohaselt selleks ettenähtud 

infosüsteemis. 

3.6 Annab vanemparkimiskontrolörile üle 

tööpäeva jooksul paberkandjal vormistatud 

viivistasu otsused ja asjakohase teabe. 

1) Viivistasu otsused on vormistatud 

nõuetekohaselt ja antud üle 

vanemparkimiskontrolörile. 

2) Tööpäeva jooksul tehtud digitaalfotod on 

talletatud selleks ettenähtud kohta süsteemselt. 

3.7 Edastab hiljemalt järgmise tööpäeva 

alguseks tööpäeva jooksul saadud teabe 

peatamise ja parkimise nõuete rikkumiste kohta. 

Teave (foto jmt) on nõuetekohaselt talletatud 

selleks ettenähtud kohta ja andmed sõiduki kohta 

on edastatud õigeaegselt 

vanemparkimiskontrolörile. 

3.8 Osutab vajadusel järelevalveinspektorile abi 

haldusmenetluses või väärteomenetluses. 

1) Toimingu protokollijana on koostanud 

nõuetekohase dokumendi. 

2) on olnud abiks järelevalveinspektorile 

toimingute läbiviimisel. 

3.9 Vajadusel osaleb liikluse reguleerimisel. Liikluse reguleerimisel on taganud ohutu ja 

sujuva liikluse. 

3.10 Valmistab ette dokumendid 

arhiveerimiseks. 

Dokumendid on nõuetekohaselt valmistatud ette 

arhiveerimiseks. 

3.11 Iga tööpäeva kohta peab arvestus tehtud 

tööde kohta ning täidab muid 

teenistusülesannetest tulenevaid aruandeid.  

Koostatud kokkuvõte annab hea ülevaate tehtud 

töödest, teenistusülesannete täitmisel avastatud 

rikkumistest ja  esinenud probleemidest ning 

sisaldab teenistuja enda ettepanekuid edasisteks 

tegevusteks. 

3.12 Esitab iga kuu esimeseks reedeks Edasisteks tegevuste planeerimiseks on hea 
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menetlusteenistuse juhataja poolt määratud 

vormis kokkuvõtted eelmise perioodi kohta;  

kokkuvõte. 

3.13 Täidab käesolevas tööülesannete 

kirjelduses nimetamata muid juhataja 

korraldusi, mis on seotud töölepingus ettenähtud 

tööülesandega. 

 

 

IV TÖÖAEG ja PUHKEAEG 

Töö- ja puhkeaeg on kehtestatud töögraafikus. Töögraafik teavitatakse elektrooniliselt teenistuja e-

posti aadressile hiljemalt üks nädal enne eelneva kuu lõppu. 

 

V ÕIGUSED 

5.1. saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja teenistusalast koolitust ja kirjandust vastavalt 

Menetlusteenistuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega; 

5.2. osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel ja foorumitel kooskõlastatult vahetu ülemusega; 

5.3. saada oma tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente omavalitsuse ametnikelt ning teistelt 

riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt vastavalt kehtestatud korrale; 

5.4. saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende 

kasutamisel; 

5.5. õigus teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. 

 

VI VASTUTUS 

6.1. Vastutab temale pandud ülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu 

täitmise eest; 

6.2. vastutab tema poolt edastatava informatsiooni tegelikkusele vastavuse eest; 

6.3. vastutab tema poolt peetava asjaajamise asjaajamiskorrale vastavuse eest; 

6.4. vastutab tema kasutusse antud materiaalsete vahendite säilimise ja korrasoleku ning nende 

sihipärase kasutamise eest; 

6.5. vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja 

eraelu puudutavate andmete ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest. 

 

VII TEENISTUSKOHALE ESITATAVAD NÕUDED 

Menetlusteenistuse teenistujale esitatavad nõuded on kehtestatud 27. detsember 2017 Narva-Jõesuu 

Linnavolikogu määrusega nr 14. 

 

VIII TEENISTUSÜLESANNETE JUHENDI MUUTMINE 
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Käesolevat tööülesannete kirjeldust võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 

õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd Menetlusteenistuses. 

Tööülesannete kirjeldus võib muuta ilma teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu teenistuskoha 

eesmärk, põhifunktsioonid, nõutav erialane ettevalmistus ega töötasu ja kui teenistuja ülesannete 

maht oluliselt ei suurene. 

Enne teenistusülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitab teenistuja 

allkirjaga, et on tutvunud teenistusülesannete juhendiga ja kohustub järgima selle sätteid.  

 

 

 

 

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud teenistusülesannete juhendiga ja kohustun järgima antud 

teenistusülesannete juhendit: 

_____________________________________ 

           (Teenistuja ees-ja perekonnanimi, allkiri) 

 


