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Narva-Jõesuu /Kuupäev digitaalallkirjas/ nr 18/6-1/4 

 

 

Menetlusteenistuse korrakaitseosakonna 

parkimisgrupi parkimiskontrolöride töökohtade 

täitmiseks konkursi väljakuulutamine ja korraldamine 

 

 

Haldusakt antakse välja Vaivara Vallavolikogu 27.12.2017 määrus nr 10 kinnitatud 

„Menetlusteenistuse põhimäärus” § 10 lg 1 p 7 alusel. 

 

 

1. Kuulutan välja konkurssi korrakaitseosakonna parkimisgrupi parkimiskontrolöride nelja 

töökohta täitmiseks alljärgnevalt märgitud koormusega ja määratud teenistustähtajaks: 

           Teenistusaste     Töökohanimetus             Koormus                       Teenistustähtaeg 

1.1 nooremspetsialist   vanemparkimiskontrolör        1,0                     02.05.2018 kuni 30.10.2018 

1.2 nooremspetsialist    parkimiskontrolör                  0,5                     14.05.2018 kuni 24.09.2018 

1.3 nooremspetsialist    parkimiskontrolör                  0,5                     14.05.2018 kuni 24.09.2018 

1.4 nooremspetsialist    parkimiskontrolör                  1,0                     04.06.2018 kuni 24.09.2018 

 

2. Nõuded vanemparkimiskontrolöri ja parkimiskontrolöri töökohale kandideerivale kandidaadile 

on esitatud käesoleva käskkirja lisas 1 ja  2. 

 

3. Käesoleva käskkirja punktis 1 nimetatud töökohale kandideerimisel tuleb kandidaadil esitada 

alljärgnevad dokumendid: 

1) määratud vormis sooviavaldus koos kinnitusega töökohale esitatud nõuetele vastavuse kohta ja 

Menetlusteenistuse töökorralduse reeglitega ja parkimiskontrolöri tööülesannete kirjeldusega 

tutvumise kohta,  

2) elulookirjeldus (CV) 

3) motivatsioonikiri (max. 1 lk),  

4) koopia kehtivast reguleerija III pädevuskoolituse tunnistusest 

5) koopia kehtivast esmaabi koolituse tunnistusest 

6) kui eesti keel ei ole emakeelena, siis koopia keeleoskust tõendavast dokumendis 

 

4. Käesoleva käskkirjas punktis 3 nimetatud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 28.02.2018 

digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile marek.ranne@narva-joesuu.ee. Märksõna vastavalt 

siis millisele töökohale kandideeritakse kas: „vanemparkimiskontrolör“ või „parkimiskontrolör 

0,5“ või „parkimiskontrolör 1,0“. 

 

5. Konkurssi tingimused 

5.1 Konkurss koosneb kolmest voorust: 

mailto:marek.ranne@narva-joesuu.ee


1) I voor – kandidaadi poolt esitatud dokumentide kompleksuse ja kandidaadile esitatud nõuetele 

vastavuse kontrollimine. Vastavuse kontroll toimub alates 01.03.2018 14 päeva jooksul. 

2) II voor – kirjalik test, mis koosneb kahest osast, kandidaadi teadmiste kontrollimiseks. 

Kandidaat peab saama testi sooritamisel esimese osa eest vähemalt 100-st 75 punkti ja teise osa 

eest 100-st 75 punkti. II voor korraldatakse kahe nädala jooksul pärast I vooru tulemuste 

kinnitamist.  

3) III voor – vestlus. III voor võidakse korraldada ühe nädala jooksul pärast II vooru tulemuste 

kinnitamist. 

 

5.2 Juhul, kui kandidaat vastab kandidaadile esitatud nõuetele, kuid kandideerimisel esitatud 

dokumentides esineb puudusi, mida oleks võimalik kõrvaldada, antakse tal võimalus need 

esinevad puudused kõrvaldada. Puudused tuleb kõrvaldada viie päeva jooksul, sellest 

kandidaadile e-postile teatamisest alates. Kandidaat peab olema ise hoolas, et ta saab teate õigel 

ajal kätte. Juhul, kui kandidaat määratud ajaks puudusi ei kõrvalda, langeb ta konkurssist välja. 

Kandidaat pääseb II vooru, kui ta on läbinud edukalt I vooru. 

 

5.3. Kandidaat, kes on testi täimisel mõlema osa eest saanud vähemalt miinimum punktisumma 

pääseb edasi III vooru.  

 

5.4. III vooru tulemuse põhjal koostatakse kandidaatidest paremusjärjestus. Ettepanek tähtajalise 

töölepingu sõlmimise tehakse kandidaadile, kes jättis III vooru tulemusel kõige veenvama mulje 

oma sobilikust Menetlusteenistusele oma tulevaste ülesannete edukaks täitmiseks. 

Paremusjärjestuselt järgmisele kandidaadile või teha ettepaneku tähtajalise töölepingu 

sõlmimiseks, kui konkursi võitnud kandidaat loobub tähtajalise töölepingu sõlmimisest. 

 

6. Konkursi lõpptulemustest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi 

võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 

14 kalendripäeva jooksul. 

 

7. Konkurssi toimumise kohta avaldada töökuulutus Menetlusteenistuse ja Narva-Jõesuu 

Linnavalitsuse kodulehel. 

 

8. Käesoleva haldusakti peale võib esitada vaide Menetlusteenistusele haldusmenetluse seaduses 

sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtu-

menetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva ettekirjutuse 

teada saamisest või päevast, millal pidite sellest teada saama. 

 

 

 

 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Marek Ranne 

Menetlusteenistuse juhataja 

 

 

 

Lisa 1 – Nõuded vanemparkimiskontrolöri töökohale kandideerivale kandidaadile. 

Lisa 2 – Nõuded parkimiskontrolöri töökohale kandideerivale kandidaadile. 


