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Menetlusteenistuse sümboolika
kirjeldus ja selle kasutamise kord
Vastu võetud 27.12.2017 nr 11
Määrus kehtestatakse Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt kehtestatud Menetlusteenistuse põhimääruse § 4 lõike
1 alusel.

1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Üldsätted
(1)Käesolev määrus sätestab Menetlusteenistuses kasutatava sümboolika kirjelduse ja kasutamise korra.
(2)Menetlusteenistuse sümboolika on temale ainuomane, teda iseloomustav ja eristav ning kordumatu.
(3)Menetlusteenistuse sümboolikaks on lipp, vapp, menetlusteenistuse teenetemärk ja eraldusmärgid.
(4)Menetlusteenistuse eraldusmärgid on:
1) ametikoha tunnus
2) varrukaembleem;
3) menetlusteenistuse vapp;
4) mütsimärk (kokard);
5) nimesilt;
6) sõna MENETLUSTEENISTUS;
7) riigitunnus;
8) valdadeülest ülesannete täitmist iseloomustav embleem;
9) kohaliku omavalitsuse sümboolika ja nimega korrakaitseüksuse embleem.

2. peatükk
Sümboolika kirjeldus ja kasutamise kord
§ 2. Lipp
(1)Menetlusteenistuse lipu põhivärviks on rukkilillesinine. Kangal on menetlusteenistuse vapp.
(2)Menetlusteenistuse piduliku kandelipu kanga suurus on 105 x 165 cm. Lipp on ääristatud kuldsete
narmastega. Varras on lakitud puidust, vahelüli ja vardaehis kuldsed. Lipukanga parempoolsel
küljel, kanga keskosal on menetlusteenistuse vapp, mille kohal üleval on kaares trükitähtedega tekst
„MENETLUSTEENISTUS“ ja vapi all on arv „2011“. Lipukanga vasakpoolsel küljel kanga keskosal paremalt
vasakule on trükitähtedega tekst „EX UNITATE VIRES“. Kirjed kangal on kuldsed (Lisa 1).
§ 3. Vapp
(1)Menetlusteenistuse vapiks on vapikilp, mille rukkilillesinisel taustal asub hõbedane kaheteraline mõõk,
teraga allapoole. Mõõga teral on kuldne tammeleht, rootsuga allapoole. Ümber mõõga ja tammelehe on kuldne
kahest ristatud õlipuuoksast koosnev pärg. Vapikilp on ümbritsetud kuldse äärega (Lisa 2).
(2)Hõbedane mõõk tähistab korda ja turvalisust, kuldne tammeleht tähistab pikaajalist traditsiooni, kuldsed
õlipuuoksad tähistavad rahu ja tasakaalu, rukkilillesinine värvus tähistab Eesti rahvuslille ja usku elujõusse.
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§ 4. Ametikoha tunnus
(1)Teenistuskoha astme tunnuseid kasutatakse vormiriietusel ainult Menetlusteenistuses korrakaitseametnike
eristamiseks.
(2)Teenistuskoha astme tunnused on kohaliku omavalitsuse vapp (edaspidi vapp), tammelehtedest pärg ja üks
või mitu kaheksanurkset tärni (edaspidi tärn) pagunil; mütsi nokal ja kübaral ühes või kahes reas asetsevad
kuldsed tammelehed ja kuldne metallniidist punutud nöör ning vormi krael kantav lõke. Tärnide diagonaalide
läbimõõt on kuni 25 mm (edaspidi suur tärn) ja kuni 18 mm (edaspidi väike tärn).
(3)Korrakaitseametnikud kasutavad teenistuskoha astme tunnuse näitamiseks pagunit, millel asetseb vapp, kas
ühe või mitme tärniga. Teenistuskoha astmel juht ja peaspetsialist pagunil asetseb vapp, mis on ümbritsetud
tammelehe pärjaga. Tammelehtedest pärg on tikitud kuldse niidiga. Vapi põhi on tikitud rukkilille sinise niidiga
ja sõlg on tikitud hõbedase niidiga. Ülikonnal kantavad pagunitel on tärn tikitud kuldse niidiga. (Lisa 3, tabel 1)
Välivormil on pagunil ametitunnused hallid või rohelised.
(4)Pagun kinnitatakse vormiriietusele, kas õlale, rinnale või käisele.
(5)Korrakaitseametnikud kannavad ametiastme tunnust järgmiselt:
1) juht - pagunil on tammepärjaga ümbritsetud vapp ja kaks suurt tärni;
2) peaspetsialist - pagunil on tammepärjaga ümbritsetud vapp ja üks suur tärn;
3) juhtivspetsialist - pagunil on vapp ja kaks suurt tärni;
4) vanemspetsialist - pagunil on vapp ja üks suur tärn;
5) spetsialist - pagunil on vapp ja kaks väikest tärni;
6) nooremspetsialist – pagunil on vapp ja üks väike tärn.
(6)Menetlusteenistuse ametnikud kannavad vormimütsi ja talvemütsi nokal ning vormikübaral järgmisi
ametiastme tunnuseid:
1) juht, peaspetsialist – kaherealist kuldset tammelehtedest ilustust ja kuldset metallniidist punutud nööri;
2) juhtivspetsialist – üherealist kuldsetest tammelehtedest ilustust ja kuldset metallniidist punutud nööri;
3) vanemspetsialist, spetsialist – kuldset metallniidist punutud nööri;
4) nooremspetsialist – mustast läikivast kunstnahast tormirihma.
(7)Korrakaitseametnike viigipükste külgedel on rukkilillesinine kant.
(8)Korrakaitseametniku vormi krael kantakse lõkmeid.
(9)Lõkmed on rukkilillesinisest kangast. Lõkmeääred on palistatud kuldse niidiga.
(10)Menetlusteenistuse ametnikud kannavad vastavalt oma ametiastmele lõkmetel järgmisi ametikoha
tunnuseid (Lisa 3, tabel 2):
1) juht, peaspetsialist – lõkmel asetseb õlipuuoks;
2) juhtivspetsialist, vanemspetsialist, spetsialist ja nooremspetsialist– lõkmel asetseb mõõk tamme lehega.
§ 5. Varrukaembleemid
(1)Menetlusteenistusel on kasutusel menetlusteenistuse vapiga varrukaembleem ja kohaliku omavalitsuse
vapiga korrakaitseüksuse embleem.
(2)Menetlusteenistuse vapiga varrukaembleem koosneb menetlusteenistuse vapist ja sõnast
MENETLUSTEENISTUS (lisa 4).
(3)Varrukaembleem on sinist värvi ja selle mõõtmed on 100 x 80 mm. Menetlusteenistuse vapp on
81 mm kõrgune ja 62 mm laiune. Embleemi ääristus on kuldne. Menetlusteenistuse vapi kohal 20 mm
kõrgune kuldse ääristusega poolkaar, mille sinisel taustal on kuldne 8 mm kõrguste trükitähtedega sõna
MENETLUSTEENISTUS.
(4)Kohaliku omavalitsuse vapiga korrakaitseüksuse embleem näitab millist kohalikku omavalitsust esindatakse
järelevalve ülesannete täimisel või kohtuvälise menetluse läbiviimisel. Varrukaembleem on sinist värvi ja
selle mõõtmed on 100 x 80 mm. Embleemi keskel on kohaliku omavalitsuse vapp. Embleemi ääristus on
kuldne. Embleemi ülemisel osal on 20 mm kõrgune kuldse ääristusega poolkaar, mille sinisel taustal on
kollaste trükitähtedega kohaliku omavalitsuse nimi. Embleemi alaosal on poolkaares trükitähtedega sõna
„KORRAKAITSEÜKSUS“ (Lisa 5).
§ 6. Mütsimärk (kokard)
Mütsimärgi moodustavad Menetlusteenistuse vapp ja seda ümbritsev kuldne tammepärg (Lisa 6).
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§ 7. Nimesilt
(1)Nimesilt on sinine, kõrgusega 30 ja laiusega 90 mm ning sildil on 3 mm kuldne ääristus. Nimesildil on 10
mm tähekõrgusega kuldsete tähtedega ees- ja perekonnanimi. Välivormil on ees- ja perekonnanimi hallide või
roheliste trükitähtedega.
(2)Nimesildile on kuldse niidiga trükitähtedega tikitud teenistuja ees- ja perekonnanimi, tähe kõrgus 10 mm.
Nimi tikitakse kahel real, ülemisel real on eesnimi ja alumisel real perekonnanimi.
(3)Nimesilti kantakse vormi- ja tööriietusel.
§ 8. Sõna MENETLUSTEENISTUS
Sõna MENETLUSTEENISTUS kasutatakse Menetlusteenistuse kasutuses oleva sõiduki markeerimisel.
§ 9. Sümboolika kasutamine
(1)Menetlusteenistuse lippu võib heisata pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos linna ja Eesti lipuga lipu
seaduses sätestatud lipupäevadel. Lipu kasutamisel tuleb järgida, et sellega ei kahjustataks selle mainet.
(2)Menetlusteenistuse sümboolikat võib kasutada menetlusteenistuse kasutusel olevate sõiduki(te) tähistamisel,
samuti sõidukil mis ei ole menetlusteenistuse kasutusel, kuid mida kasutatakse teenistusülesannete täitmisel,
teenistuse dokumentidel, trükistel, suveniiridel jne.
(3)Ametnikud kannavad oma vormiriietusel ametikoha tunnuseid, mis vastavad nende ametikohale, millele on
ta määratud.
(4)Teenistujad, kellele on välja antud vorm või tööriietus kannavad sellel riigitunnust, Narva-Jõesuu
linna korrakaitseüksuse embleemi ja Menetlusteenistuse embleemi. Riigitunnus ja Narva-Jõesuu linna
korrakaitseüksuse embleem on kinnitatud vormi vasakul varrukal. Riigitunnus kinnitatakse vormi vasakule
varrukale 30 mm õlaõmblusest allapoole ja korrakaitseüksuse embleem kinnitatakse vormi vasakule varrukale
10 mm riigitunnusest allapoole. Menetlusteenistuse embleem on kinnitatud vormi paremale varrukale 90 mm
õlaõmblusest allapoole. Menetlusteenistuse vappi kasutatakse veel suvemütsi vasakul küljel.
(5)Mütsimärki kantakse talvemütsil, vormimütsil ja kübaral kinnitatuna või tikituna.
(6)Lõkmeid kantakse vormi krae nurgal ning pilotka vasakul külje eesmisel osal.
(7)Nimesilti kantakse vormi- ja tööriietuse parema tasku kohal. Helkurvestil kantakse nimesilti paremal pool
tasku peal.
(8)Sõna KORRAKAITSEÜKSUS kasutatakse pulloveri, jope, T-särgi, pikeesärgi vasakul rinnal, kombinesooni
ja ohutusvesti vasakul rinnal ja seljaosal, vasakul rinna kohal ning suvise nokkmütsiesiosal.
(9)Teenistujad kannavad ohutusvestil ja tööriietusel Narva-Jõesuu linna korrakaitseüksuse embleemi.
§ 10. Rakendussätted
(1)Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 24.04.2013. a määrus nr 71 „Menetlusteenistuse sümboolika
kirjeldus ja selle kasutamise kord“.
(2)Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees
Lisa 1 Lipp
Lisa 2 Vapp
Lisa 3 Tunnus
Lisa 4 Embleem
Lisa 5 Varrukaembleem
Lisa 6 Mütsimärk
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