
              
   

K Ä S K K I R I

Narva-Jõesuu linn                                                        /kuupäev digitaalallkirjas/ nr 18-22.2-1/1

  
Menetlusteenistuse töökorralduse eeskiri

Käesolev eeskiri kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 67 lg 1, Narva-Jõesuu Linnavolikogu
27.12.2017 määruse nr 10 „Menetlusteenistuse põhimäärus” § 10 lg 1 p 7 alusel. 
 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Töökorralduse eeskirja reguleerimisala

(1)  Käesolev  töökorralduse  eeskiri  (edaspidi  eeskiri)  määrab  tööaja  alguse  ja  lõpu,
tööpäevasisesed  vaheajad,  töö-  ja  puhkeaja  korralduse,  puhkepäevadel,  riigipühadel  ja  pärast
igapäevase tööaja lõppu ametiasutuses viibimise tingimused ja kord, teenistusalaste korralduste
teatavakstegemise  korra,  töötervishoiu  ja  tööohutuse  üldjuhised,  teenistusest  puudumisest
teatamise  korra  ning  Menetlusteenistuse  (edaspidi  tööandja)  ja  tema  osakondade  ametnike,
töötajate  ja  praktikal  viibivate  isikute  (edaspidi  teenistujad)  muu  käitumisjuhised  ning  poolte
vahelised kohustused teenistussuhtes lisaks töölepingutes ja ametijuhendites sätestatule.

(2)  Käesolev  eeskiri  on  tööandja  ja  teenistujate  vahelise  ametijuhendi,  töölepingu  ja
praktikalepingu lahutamatu osa ja täitmiseks kohustuslikud nii tööandja kui ka kõigi teenistujate
jaoks.

(3) Teenistuja ja tööandja juhinduvad teenistussuhtes avaliku teenistuse seadusest ja töölepingu
seadusest ning nende seaduste alusel antud õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

(4)  Küsimustes,  mis  ei  ole  käesoleva  eeskirjaga  kindlaks  määratud,  juhinduvad  tööandja  ja
teenistuja Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest.

(6) Tööandja tutvustab käesolevat eeskirja, samuti nende muudatusi ja täiendusi igale teenistujale
elektrooniliselt. Teenistuja peab andma käesoleva eeskirjaga tutvumise kohta digitaalse allkirja.

(7)  Töökorralduse  eeskiri  on kättesaadav  dokumendiregistris.  Tööandja peab tagama ligipääsu
dokumendiregistrile, et teenistujal oleks võimalik igal ajal tutvuda töökorralduse eeskirjaga. 

§ 2. Mõisted 
Käesolevas eeskirjas kasutatavaid mõisteid mis on avatud muus õigusnormis siis enam ei avata.
1) Teenistuja – Menetlusteenistusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev  ametnik
või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o. töölepingu alusel töötav) töötaja.



2 (16)

2) Ametnik – isik, kes on Menetlusteenistusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning
on nimetatud Menetlusteenistuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu.
3) Töötaja – isik, kes on võetud Menetlusteenistusse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu,
vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel.
4) Administratiivala - Menetlusteenistuse kasutusse antud ruum või ruumid, mis on ametiruumiks.
5)  Turvaala  –  Menetlusteenistuse  kasutusse  antud  ruum  või  ruumid  kuhu  ligipääs  on  ilma
menetlusteenistuse juhataja kirjaliku loata keelatud.
6) Palgafond – Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt Narva-Jõesuu linna eelarves Menetlusteenistuse
eelarve aastaks ettenähtud raha hulk töötasu ja preemia maksmiseks ning majandamiskuludeks.
7)  Tööaeg  –  menetlusteenistuse  juhataja  poolt  kinnitatud  töögraafikuga  määratud  aeg,  mil
teenistuja on teenistuses.

§ 3. Menetlusteenistuse struktuur

(1) Menetlusteenistuse struktuuriüksused on korrakaitseosakond ja  ennetus- ja menetlusosakond.

(2) Struktuuriüksuse koosseisu võib vajaduse korral  moodustada allüksuse (allstruktuuriüksus).
Allüksus moodustatakse Menetlusteenistuse juhataja käskkirjaga.

§ 4. Menetlusteenistuse teenistuskohtade koosseis

Menetlusteenistuse teenistuskohtade koosseisu kinnitab Narva-Jõesuu Linnavolikogu.

§ 5. Menetlusteenistuse palgafond

Menetlusteenistuse palgafondi kinnitab Narva-Jõesuu Linnavolikogu Menetlusteenistuse eelarves.

§ 6. Teenistusse võtmine ja vabastamise kord

(1) Menetlusteenistuse juhataja tagab, et teenistusse võtmisel oleks täidetaval töökohal/ametikohal
tegelikke töö/ametiülesandeid kirjeldav ametijuhend.

(2) Menetlusteenistuse ametnik võetakse teenistusse ametisse nimetamisega. Ametisse nimetamise
õigus  on  menetlusteenistuse  juhatajal.  Ametisse  nimetamise  haldusdokument  on  allkirjastatud
digitaalselt.

(3) Töötaja tööle võtmisel sõlmib töölepingu menetlusteenistuse juhataja. Tööleping sõlmitakse ja
allkirjastatakse digitaalselt ning mõlemale osapoolele jääb digikonteiner.

(4) Ametniku teenistusse võtmine, teenistussuhte peatumine ja teenistusest vabastamine toimub
Avaliku teenistuse seaduses sätestatud korras.

(5) Töötajaga töölepingu sõlmimine, selle muutmine, peatumine ja lõppemine toimub töölepingu
seaduses sätestatud korras.

(6)  Töölt  vabastamisel  on  teenistuja  kohustatud  asjaajamise  ja  Menetlusteenistuse  või  Narva-
Jõesuu Linnavalitsuse poolt talle kasutamiseks antud vara üle andma kirjaliku üleandmisaktiga
menetlusteenistuse  juhatajale  või  menetlusteenistuse  juhataja  poolt  vastuvõtjaks  määratud
teenistujale hiljemalt viimasel tööpäeval.



              
   

(7)  Menetlusteenistuse  juhataja  peab  teenistujalt  tema  töölt  lahkumisel  võtma  tagasi  võtmed,
pitsatid jm ning korraldama paroolide ja valvekoodide tühistamise.

(8) Teenistuja peab teatama Narva-Jõesuu linnavalitsuse kantseleisse 1 nädala jooksul järgnevate
andmete  muutumisest  või  täiendamisest:  nimi,  postiaadress,  elukoha  aadress,  telefoninumber,
alaealiste  laste  arv,  arstliku  komisjoni  poolt  määratud  otsus  töövõimetuse  kohta,  kutse
kaitseväeteenistusse.

2. peatükk
TEENISTUJATE ÜLDISED KÄITUMISREEGLID JA

KÄITUMISEESKIRJAD AMETIRUUMIDES

§ 7. Teenistujate üldised käitumisreeglid

(1) Teenistuja on kohustatud kinni pidama „Avaliku teenistuse eetikakoodeksi“ nõuetest.

(2) Teenistuja  on kohustatud oma töökoha hoidma korras ja puhtana.  Suheldes töökaaslastega
käituma  viisakalt  ja  sõbralikult,  hoiduma  tegudest,  mis  takistavad  teistel  teenistujatel  oma
kohustuste  täitmist,  pingestavad  kaasteenistujate  omavahelisi  suhteid  või  kahjustavad  teiste
teenistujate või kolmandate isikute vara ja huvisid. 
(3) Teenistuja on kohustatud heaperemehelikult hoidma ja säilitama Menetlusteenistuse ja Narva-
Jõesuu  Linnavalitsusele  kuuluvaid  materiaalseid  väärtusi,  sisustust  ja  tehnikat  ning  töö-  ja
olmeruume.

(4) Teenistujal on keelatud tööajal suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke või muid joovastavaid
aineid.

§ 8. Menetlusteenistuse kasutusse antud ametiruumide kasutamine

(1) Menetlusteenistusele kasutamiseks antud ametiruume võib kasutada ainult teenistusülesannete
täitmiseks ja ametiruumis:
1) ei tohi kasutada ega hoida ohtlikke, lehkavaid või mürgiseid aineid, v.a. bürooseadmete tööks ja
hoolduseks hädavajalikud kogused;
2) ei ole lubatud tuua kõrvalisi ja tööd segavaid asju;
3) peab olema ruumid lukustatud kui teenistuja ei viibi ametiruumides;
4) tuleb teenistuja ametiruumidest viimasena lahkudes veenduda, et kõik isikud on ametiruumidest
lahkunud, kustutama tuled, lukustama uksed ja aknad ning panema ruumid elektroonilise valve
alla;
5) tuleb riikliku järelevalve ja väärteomenetluse toimikud (edaspidi toimikud) hoida nendega mitte
tegelemise ajal selleks ettenähtud lukustatavas kapis;
6) võib teenistuja töölaual hoida samaaegselt mitte rohkem kui kolme toimikut;
7)  tuleb teenistujal  tööruumist  lahkudes,  olenemata  selle  aja kestvusest,  panna dokumendid  ja
toimikud selleks ettenähtud kohta;
8) ei ole lubatud suitsetamine ja alkoholi pruukimine.

(2) Väljapool teenistuja tööaega on teenistujal ametiruumides viibimine keelatud,  välja arvatud
menetlusteenistuse juhataja kirjalikul nõusolekul.
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(3) Menetlusteenistuse juhataja käskkirjaga võidakse määrata mõned Menetlusteenistuse kasutuses
olev ruum või ruumid turvaalaks. Turvaala sissepääs tähistatakse vastava teavitava sildiga.

(4)  Turvalal  hoiustatakse  ja  säilitatakse  delikaatseid  isikuandmeid  ja  ametisaladust  sisaldavaid
andmekandjaid (pabertoimikud, elektroonilised andmekandjad jmt.).

(5)  Turvalale  sisenemine  võib  toimuda  ainult  menetlusteenistuse  juhataja  poolt  käskkirjaga
määratud teenistujatel.

4. peatükk
TEENISTUJA KOHUSTUSED JA TEENISTUSALASTE

KORRALDUSTE ANDMISE JA TÄITMISE KORD

§ 9. Teenistujate kohustused

(1) Teenistuskohustused ja tööülesanded on kindlaks määratud seaduste, määruste, ametijuhendite,
muude õigusaktide ning töölepingutega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustustele lisaks on teenistuja kohustatud:
1) teenistuskohustusi täitma täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult ja omakasupüüdmatult; 
2) täitma teenistusse puutuvaid õigusakte ja korraldusi ning ootamata erikorraldust, ülesandeid,
mis tulenevad teenistuskohast;
3) hoidma teenistussuhte ajal kui ka pärast teenistusest vabastamist talle teenistuse tõttu teatavaks
saanud riigi- ja ärisaladust, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavaid andmeid ning muud
konfidentsiaalsena saadud informatsiooni;
4)  hoidma  avaldamisele  mittekuuluvat  teavet  ja  täitma  isikuandmete  töötlemise  üldnõudeid,
lähtudes  isikuandmete  töötlemisel  isikuandmete  kaitse  seaduses  sätestatud  isikuandmete
töötlemise nõuetest ning rakendavad seaduses sätestatud turvameetmeid, kaitsmaks isikuandmeid
juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning
õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise ja volitamata töötlemise eest; 
5) tagama isikuandmeid sisaldavate andmekandjate hoidmise tööruumides viisil, mis ei võimalda
kõrvalistel  isikutel  isikuandmetega tutvuda,  lukustades lahkudes tööruumi,  milles isikuandmeid
sisaldavaid andmekandjaid hoitakse ning paigutades tööpäeva lõppedes isikuandmeid sisaldavad
andmekandjad selleks ettenähtud piiratud juurdepääsuga asukohta;
6) tagama isikuandmeid sisaldavate andmekandjate töötlemisel väljaspool asutust selliselt, et on
välistatud  kõrvaliste  isikute  juurdepääs  andmekandjale,  mille  tulemusena  saaks  toimuda
isikuandmete omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine, kustutamine või hõivamine;
7) väljaspool administratiivala töödelda delikaatseid isikuandmeid (vt isikuandmete kaitse seaduse
§ 4 lg 2) vaid juhul, kui töötlemiskohas on tagatud tuletõrjesignalisatsioon, valvesignalisatsioon,
lukustatav kapp, kuhu tuleb panna andmekandjad ruumist lahkudes. Kõrvaliste isikute juurdepääs
kapile peab olema välistatud;
8) täitma menetlusteenistuse juhataja  ühekordseid korraldusi,  mille  täitmise kohustus ei  tulene
tema teenistuskohast, välja arvatud käesoleva eeskirja paragrahvis 10 märgitud juhtudel;
9)  täitma  ajutiselt  menetlusteenistuse  juhataja  antud  ülesandeid,  mis  ei  kuulu  tema
teenistusülesannete hulka, kui niisuguste ülesannete täitmine on Menetlusteenistuses või Narva-
Jõesuu  linnavalitsuses  vajalik  loodusõnnetuse  tagajärgede  kiireks  kõrvaldamiseks  või
õnnetusjuhtumi, vara hävimise või riknemise kiireks ärahoidmiseks, välja arvatud, kui ülesande
täitmine on teenistujale tervise tõttu vastunäidustatud või ilmselt ei vasta tema võimetele.



              
   

10) vähemalt  kolm korda päevas (tööpäeva alguses, enne lõunat ja tund enne tööpäeva lõppu)
kontrollima  temale  antud  ülesannete  olemasolu  Menetlusteenistuse  kasutuses  olevast
dokumendiregistris ning jälgima ülesannete õigeaegset täitmist;
11) peab regulaarselt, kuid mitte vähemalt kui kolm korda päevas (tööpäeva alguses, enne lõunat
ja tund enne tööpäeva lõppu) kontrollima elektronposti laekunud kirju;
12)  peab  registreerima  inimeste  suulised/kirjalikud  pöördumised  -
kirjad/taotlused/avaldused/kaebused  jmt.  (edaspidi  teade)  Menetlusteenistuse  kasutuses  olevas
dokumendiregistris  1  tööpäeva  jooksul  alates  selle  saabumise  päevast.  Juhul  kui  teenistujal
puudub   pädevus  avaldaja  pöördumisega  edasiseks  tegelemiseks,  siis  ta  edastab  pärast  teate
registreerimist  info  menetlusteenistuse  juhatajale,  kes  suunab  saabunud  teate  resolutsiooniga
pädevale  ametnikule  või  saab  menetlusteenistuse  juhatajalt  ühekordse  volituse  pöördumisega
tegelemiseks;
13)  tagama  ülesannete  täitmise  kohta,  et  tema  poolt  antud  vastus  (suuline  või  kirjalik)  oleks
registreeritud Menetlusteenistuse kasutuses olevas dokumendiregistris;
14)  tagama,  et  temale  täitmiseks  antud  ülesanne  oleks  Menetlusteenistuse  kasutuses  olevas
dokumendiregistris  märgitud  süsteemis  pakutava  tegevusega  (näiteks,  kas:  suunatud
edasi/kontrollimisel/täitmisel/tehtud);
15) osalema menetlusteenistuse juhataja poolt määratud nõupidamistel, infotunnis, õppepäevadel,
sise- ja väliskoolitusel;
16)  teavitama  viivitamatult  kirjalikus  taasesitatavas  vormis  menetlusteenistuse  juhatajat
Menetlusteenistuses või Narva-Jõesuu linnavalitsuses asetleidnud korruptsiooni ilmingust;
17) korralduse täitmise järel  peab teenistuja kahe tööpäeva jooksul esitama menetlusteenistuse
juhatajale  kirjalikku  taasesitatavas  vormis  ettekande  või  õiendi  täidetud  korralduse  kohta.
Ettekanne või õiend peab sisaldama vähemalt – Millal ja kelle poolt mis korraldus saadi? Millal
korraldus  täideti?  Kelle  suhtes  korraldus  täideti?  Milliseid  meetmeid  korralduse  täitmiseks
rakendati?  Mis oli  korraldust takistavad või raskendavad asjaolud? Mis on korralduse täitmise
tulemus? Vajadusel tuleb tuua välja ka edasised tegevused ja ettepanekud probleemiga edasiseks
tegelemiseks/lahendamiseks.
18)  esitama  menetlusteenistuse  juhatajale  iga  kuu  esimesel  nõupidamisel  kirjaliku  aruande
eelmisel kuul tehtud tööde kohta ja suuliselt tooma välja esinenud kitsaskohad või tööd takistavad
asjaolud.

(3) Teenistujale, kes ajutiselt vabastati seniste teenistusülesannete täitmisest käesoleva paragrahvi
punktis 8 alusel, säilitatakse senine ametipalk.

§ 10. Täitmisele mittekuuluvad korraldused

Täitmisele ei kuulu korraldused, mis:
1) on vastuolus seadusega;
2) ületab korralduse andja võimupiire;
3) nõuab tegusid, mille sooritamiseks korralduse saajal puudub õigus;
4) oleks suunatud tema korralduse saaja abikaasa, elukaaslase või tema teiste lähedaste inimeste
vastu;
5) on korralduse saajale tervise tõttu vastunäidustatud.
 
§ 11. Arvutivõrgu kasutamise põhimõtted

Teenistujal tuleb arvutivõrgu kasutamisel juhinduda järgmistest põhimõtetest:
1) arvutite käivitamine peab olema kaitstud käivitusparoolidega;
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2) saabunud elektronposti regulaarseks jälgimiseks peavad arvuti kasutajad elektronposti sees/töös
hoidma kogu tööpäeva vältel. 
3) interneti ja e-maili vahendusel ei ole lubatud saata konfidentsiaalse iseloomuga dokumente ega
andmeid.  Eelpool  nimetatud  andmeid  võib  saata  krüpteeritult,  välja  arvatud  kui  adressaat  on
andnud selle kohase kirjaliku nõusoleku;
4) arvutiviiruse vältimiseks ei tohi avada kahtlase päritoluga e-kirju;
5) ei tohi arvutiga ühendada Menetlusteenistusele ja Narva-Jõesuu linnavalitsusele mittekuuluvaid
väliseid seadmeid;
6) arvutihoolduse ja –rikke korral tuleb kasutada ainult Narva-Jõesuu linnavalitsuse IT spetsialisti
abi.

§ 12. Teenistusalaste korralduste andmise kord

(1) Teenistusalaseid korraldusi (edaspidi korraldused) annab menetlusteenistuse juhataja või tema
äraolekul  tema  asendaja.  Parkimiskontrolörile  annab  jooksvaid  ülesandeid  ennetus-  ja
menetlusosakonna järelevalveinspektor. 

(2) Narva-Jõesuu linnapea (edaspidi  linnapea)  annab korralduse Menetlusteenistuse ametnikele
läbi menetlusteenistuse juhataja, välja arvatud kui asjaolude pakilisust ja ajakriitilisust arvestades
ei  ole  mõistlik  korraldust  anda  menetlusteenistuse  juhataja  vahendusel  (näiteks:
menetlusteenistuse  juhataja  viibib  puhkusel,  komandeeringus,  haiguslehel  või  muul  põhjusel).
Sellisel  juhul  asub  teenistuja  Narva-Jõesuu  linnapea  korraldust  täitma  ning  teavitab  sellest
esimesel võimalusel menetlusteenistuse juhatajat. Narva-Jõesuu linnapealt saadud korraldus tuleb
registreerida Menetlusteenistuse kasutuses olevas dokumendiregistris tööülesandena.

(3) Korraldused antakse kirjalikult s.t. resolutsioonina või suuliselt. Suulist korraldust kirjalikult ei
fikseerita.

(4)  Menetlusteenistusse  paberil  laekunud  kirjale/taotlusele/avaldusele  (edaspidi  dokument)
kirjutab menetlusteenistuse juhataja resolutsiooni, milles on märgitud selle ülesande täitja nimi,
lühike tegevuskirjeldus, täitmise tähtaeg ja resolutsiooni andja nimi ning resolutsiooni kirjutamise
kuupäev.

(5)  Menetlusteenistusele  digitaalselt  laekunud  dokumendile  lisab  menetlusteenistuse  juhataja
resolutsiooni  dokumendiregistris  või  e-posti  teel  edastamisel.  Kui  dokumendiregistris  ei  ole
määratud,  kes  on  vastutav  antud  dokumendi  menetlemise  eest,  siis  tuleb  lähtuda  selle
paberversioonil antud korraldusest.

(6) Korralduse täitmist takistatavatest asjaoludest, mida ei ole võimalik lahendada teenistuja enda
poolt, teavitab teenistuja korralduse andnud isikut viivitamatult.

5. peatükk
TÖÖAJAKORRALDUS

§ 13. Üldine tööajakorraldus

(1) Menetlusteenistuses on iganädalane tööaeg suvekuudel s.t. perioodil 1. juuni kuni 31. august,
tööpäeva algusega kell  11:00 kuni 20:00 kolmapäevast  pühapäevani.  Iganädalane puhkeaeg on



              
   

esmaspäev  ja  teisipäev,  välja  arvatud  menetlusteenistuse  juhataja  ja  tema  poolt  määratud
teenistuja.

(2)  Menetlusteenistuses  on  iganädalane  tööaeg  sügis-,  talve-  ja  kevadkuudel  s.t.  perioodil  1.
september  kuni  31.  mai,  tööpäeva  algusega  kell  09:00  kuni  17:00  esmaspäevast  reedeni.
Iganädalane puhkeaeg on laupäev ja pühapäev, välja arvatud menetlusteenistuse juhataja ja tema
poolt määratud teenistuja.

(3) Kõrgendatud ohu korral võib menetlusteenistuse juhataja määrata käesoleva paragrahvi lõikes
1 ja 2 märgitud aegadest erineva tööaja töögraafiku alusel. Sellisel juhul teavitatakse töögraafikust
tööülesannete täitmisele eelneval kuul.

(4)  Menetlusteenistuse  juhatajal  ja  tema  poolt  määratud  teenistujal  on  kahe  puhkepäevaga
viiepäevane töönädal (edaspidi: tavapärane tööaeg). Tavapärane tööaeg määratakse töögraafikuga
igakuiselt.

(5) Teenistuja tööaeg ei või ületada 40 tundi nädalas.

(6) Tulenevalt teenistushuvidest võib ette näha summeeritud tööaja arvestuse. Summeeritud tööaja
arvestuse  korral  arvestatakse  teenistuja  tööaega  seitsmepäevase  ajavahemiku  kohta  kuni
neljakuulise arvestusperioodi jooksul.

(7) Tavapärane tööaeg algab kell 9:00 ja lõpeb kell 17.00.

(8)  Tööpäevasisene  vaheaeg  pikema  kui  kuuetunnise  töötamise  kohta  on  30  minutit,  mis
arvestatakse  Menetlusteenistuse  teenistusülesande  iseloomu  ja  piirkonda  arvesse  võttes  tööaja
hulka.

(9) Teenistuja isikliku põhjendatud kirjaliku avalduse alusel on võimalik kehtestada muudatused
tööaja režiimis.

(10) Uusaastale, Eesti Vabariigi  aastapäevale,  võidupühale ja jõululaupäevale vahetult  eelnevat
tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

(11)  Teenistujatel  on  õigus  muudele  tööpäevasisestele  vaheaegadele,  kui  see  on  ette  nähtud
seadusega.  Kui  teenistuja  tööülesannete  hulka  kuulub  töötamine  kuvariga,  siis  puhkepauside
kestus peab moodustama vähemalt 10 % kuvariga töötamise ajast.

(12)  Tööaja  hulka  arvestatakse  töö  juures  haigestumisel  arsti  juures  käimine  ja  perekonnas
asetleidnud  haigestumisel  ärakäimine.  Muudel  juhtudel  töölt  ärakäimiseks  on  vajalik
menetlusteenistuse juhataja luba.

(13)  Haigestumise  korral  (väljastatud  töövõimetusleht)  peab  teenistuja  teatama  sellest
menetlusteenistuse  juhatajale  viivitamatult.  Töövõimetuslehe  lõpetamisest  on  teenistuja
kohustatud  teatama  tööle  naasmise  päeval  menetlusteenistuse  juhatajat  ja  Narva-Jõesuu
linnavalitsuse rahandusosakonda.

(14) Menetlusteenistuse juhataja kirjalikul  nõusolekul võib teenistuja täita  tööülesandeid kodus
või mujal väljaspool Menetlusteenistuse tööruume ilma kindlal töökohal paiknemiseta (kaugtöö).
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§ 14. Tööajaarvestus
Teenistujate tööaja arvestust peab menetlusteenistuse juhataja vormikohase tööajatabeli alusel. 

§ 15. Puhkus

(1) Põhipuhkus antakse vastavalt „Avaliku teenistuse seadusele“ ja „Töölepingu seadusele“.

(2)  Menetlusteenistuse  juhataja  koostab  esimese  kvartali  jooksul  igal  kalendriaastal  käesoleva
aasta puhkuste ajakava ja teeb selle teenistujatele teatavaks esimese kvartali jooksul.

(3) Teenistujad on kohustatud soovid puhkuse kasutamiseks esitama menetlusteenistuse juhatajale
hiljemalt 31.jaanuariks.

(4)  Puhkuste  ajakava  koostamisel  lähtutakse  eelkõige  töö  korraldamise  huvidest,  arvestades
võimaluse korral teenistujate soove.

(5) Teenistuja puhkuse käskkiri vormistatakse vastavalt puhkuste ajakavale. Puhkuse ajakavasse
märkimata  puhkuse  kasutamiseks  teatab  teenistuja  ette  14  kalendripäeva  esitades  kirjalikku
taasesitatavas  vormis  avalduse  menetlusteenistuse  juhatajale.  Kui  puhkust  ei  soovita  kasutada
vastavalt  ajakavale,  esitatakse  kirjalikku  taasesitatavas  vormis  avaldus  14  kalendripäeva  enne
ajakavas oleva puhkuse algust.

(6) Tööandjal  on õigus puhkus katkestada  või edasi  lükata  ettenägematu olulise  töökorralduse
hädavajaduse  tõttu,  eelkõige  kahju  tekkimise  ärahoidmiseks.  Tööandja  hüvitab  teenistujale
puhkuse katkestamisest  või  edasilükkamisest  tekkinud kulud.  Kui  puhkus katkestati  või  lükati
edasi, on tööandja kohustatud andma teenistujale kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult puhkuse
kasutamist katkestava või edasilükkava asjaolu ära langemisel või poolte kokkuleppel muul ajal.

(8)  Tasustamata  puhkus  antakse  poolte  kokkuleppel  teenistuja  kirjaliku  avalduse  alusel
menetlusteenistuse juhataja käskkirja alusel.

(9)  Teenistujal  on  õigus  saada  õppepuhkust  täiskasvanute  koolituse  seaduses  ettenähtud
tingimustel ja korras.

(10)  Teenistujad,  kellel  on  õigus  pikendatud  põhipuhkusele,  peavad  sellest  õigusest  tööandjat
informeerima tööle asumisel või koheselt vastava õiguse tekkimisest.

(11) Teenistusülesannetest ja piirkonna iseärasust arvestades antakse puhkust soovi korral kahes
etapis. Esimene etapp on suvekuudel s.o.  1. juuni kuni 31. august, kus puhkuse kestvus ei ole
pikem kui 14 järjestikust kalendripäeva. Teine etapp on  sügis-, talve- ning kevadkuudel  s.o. 1.
september  kuni  31.  mai,  kus  puhkuse kestvus  ei  ole  ajaliselt  piiratud.  Juhul,  kui  teenistuja  ei
kasuta puhkust suvekuudel on tal soovi korral võimalik puhata teises etapis täis ulatuses.

(12) Puhkuse planeerimisel tuleb teenistujal arvestada asjaoluga, et samaaegselt teise teenistujaga
ei ole võimalik puhkusel viibida välja arvatud menetlusteenistuse juhataja nõusolekul.

§ 16. Vastuvõtuaeg

(1)  Vastuvõtuaeg  on  nähtud  ette  Menetlusteenistusse  pöördunud  menetlusväliste  inimeste
teenindamiseks.



              
   

(2)  Menetlusteenistuse  juhataja  määrab  töögraafikuga  teenistuja,  kes  teenindab  vastuvõtuajal
Menetlusteenistusse pöördunud menetlusväliseid inimesi.

(3)  Vastuvõtuaeg  suvekuudel  s.t.  perioodil  1.  juuni  kuni  31.  august  on  eelregistreerimisega
kolmapäev ja reede kell 16:00 kuni 18:00.

(4)   Vastuvõtuaeg  sügis-,  talve-  ja  kevadkuudel  s.t.  perioodil  1.  september  kuni  31.  mai  on
eelregistreerimisega kolmapäev kell 14.00 kuni 16.00.

(5)  Menetlusteenistuse  juhataja  võtab eelregistreerimisega  vastu iga kuu viimasel  kolmapäeval
kell 15.00 kuni 16:30.

(6)  Ilma  otsese  vajaduseta  on  Menetlusteenistuse  tööruumides  kõrvalistel  isikutel  viibimine
keelatud.

(7) Ooteruumina vastuvõtuks kasutada selleks ettenähtud ruumi.

(8) Teenistuja, kes on määratud menetlusväliste isikute teenindajaks, peab olema  töögraafikus
määratud vastuvõtuajal kohal.

6. peatükk
TEENISTUSEST PUUDUMINE JA TERVISEPÄEV

§ 17. Teenistusest puudumine

(1)  Lühiajaliseks  (kuni  tööpäeva  ulatuses)  isiklikel  põhjustel  teenistuskohalt  eemalviibimiseks
annab loa menetlusteenistuse juhataja.

(2)  Pikemaajaliseks  s.t.  kauemaks  kui  14  päeva  isiklikel  põhjustel  teenistusülesannetest
vabastamiseks,  kui  see  ei  raskenda  Menetlusteenistusele  pandud  ülesannete  täitmist,  esitab
teenistuja  menetlusteenistuse  juhatajale  kirjalikku  taasesitamist  võimaldavas  vormis  avalduse
teenistussuhte  (töölepingu)  peatamiseks.  Teenistussuhte  peatumine  vormistatakse  käskkirja  või
vastava töölepingu kandega. Teenistujale ja raamatupidajale saadetakse teatis või käskkirja ärakiri
e-mailiga.

(3) Teenistusse ilmumata jätmisel mistahes põhjusel on teenistuja kohustatud koheselt teavitama
menetlusteenistuse juhatajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teenistuja haigestumisel
puhkuse ajal,  mis on puhkuse kasutamise takistavaks asjaoluks, tuleb sellest koheselt teavitada
menetlusteenistuse juhatajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 18. Tervisepäev

(1) Tervisepäev on tasustatud tööpäev ilma haiguslehte võtmata.

(2)  Teenistujal  on jooksval  kalendriaastal  enda  tervise  turgutamiseks  õigus  kasutada kuni  viis
tervisepäeva.

(3) Tervisepäeva võib kasutada üksiku kalendripäevana või mitme järjestikuse kalendripäevana,
kuid mitte rohkem kui 5 kalendripäeva.
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(4) Jooksval kalendriaastal  kasutamata tervisepäeva kasutamise õigust ei  kanta üle järgmisesse
kalendriaastasse.

(5)  Tervisepäeva  kasutamiseks  esitab  teenistuja  menetlusteenistuse  juhatajale  sellekohase
kirjalikku  taasesitamist  võimaldavas  vormis  avalduse  hiljemalt  üks  tööpäev  enne  tervisepäeva
kasutamise algust.

7. peatükk
TÖÖTASU  MAKSMINE

§ 19. Töötasu arvestus

(1)  Menetlusteenistuse  palgajuhendiga  kehtestatakse  Menetlusteenistuse  teenistujatele  palga  ja
töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimused ja kord.

(2) Töötasu arvestusaeg on üks kalendrikuu.

§ 20. Töötasu maksmine 

(1) Menetlusteenistuse teenistujal on õigus saada töötasu alates teenistusse astumise päevast kuni
teenistusest vabastamise päevani.

(2)  Töötasu  makstakse  üks  kord  kuus  ning  kantakse  teenistuja  kirjalikus  avalduses  märgitud
arvelduskontole järgneva kuu 5. kuupäevaks (edaspidi palgapäev).

§ 21. Puhkusetasu maksmine

(1)  Põhi-ja  lisapuhkuse  aja  eest  säilitatakse  teenistujale  palk  või  töötasu,  s.o  puhkusetasu
arvutamise  päeval  kehtiv palk või  töötasu.  Teenistujale  makstakse  keskmise  palga või töötasu
alusel arvestatud puhkusetasu, kui see on suurem kui säilitatav palk või töötasu puhkuseperioodil.

(2) Puhkusetasu kantakse teenistuja arvelduskontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse
algust  või  soovi  korral  järgmisel  palgapäeval.  Kui  teenistuja  puhkus  poolte  kokkuleppel
katkestatakse  või  katkeb  teenistuja  puhkus  teenistuja  haiguse  tõttu  ning  teenistujale  on
puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni
järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust. 

8. peatükk
TEENISTUSLÄHETUSTE KORD

§ 22. Teenistuslähetus 

(1)  Teenistuslähetus  on  kindlaks  määratud  ajavahemikul  menetlusteenistuse  juhataja  käskkirja
alusel toimuv teenistuja suunamine teenistusülesande täitmisele väljapoole alalise teenistuskoha
asukohta. Alaliseks teenistuskoha asukohaks käesolevas eeskirjas loetakse Ida-Viru maakonda.



              
   

(2)  Lähetusse  saatmine  toimub  töölepingu  seaduses  ja  avaliku  teenistuse  seaduses  sätestatud
tingimustel ja korras.

(3)  Lähetuskäskkiri  vormistatakse  avalduse,  koolitusteatise  või  menetlusteenistuse  juhataja
korralduse alusel.

(4)  Teenistujale  hüvitatakse  lähetuse  kulud  ja  päevaraha  Vabariigi  Valitsuse  määrusega
kehtestatud  tingimustel,  ulatuses  ja  korras  5  tööpäeva  jooksul  pärast  vajalike  dokumentide
esitamist.

9. peatükk
TEENISTUSTELEFONI  KASUTAMINE

§ 23. Teenistustelefon

(1) Teenistustelefon on ettenähtud teenistusülesannete täitmiseks teenistussuhte ajal. Selleks võib
olla lauatelefon, mobiiltelefon, skype jmt tasuline sideühenduse pidamiseks.

(2)  Tulenevalt  teenistuslikust  vajadusest  võidakse  teenistujale  määrata/kinnitada  konkreetne
teenistustelefon.

(3) Kõrvalistel  isikutel  on teenistustelefoni kasutamine keelatud,  välja arvatud hädaolukordadel
-politsei, arstiabi või päästeabi kutsumiseks.

(4)  Teenistussuhte  peatumisel  lülitab  teenistuja  teenistustelefoni  välja  ja  hoiustab  seda
menetlusteenistuse juhataja poolt määratud asukohas.

§ 24. Kõnelimiit

(1) Teenistustelefoni kasutamiseks võib menetlusteenistuse juhataja kehtestada kõnelimiidi.

(2) Teenistujalt võidakse pidada kinni kõnelimiiti ületav summa.

(3) Kehtestatud limiiti ületava summa kinnipidamiseks on vaja teenistuja kirjalikku taasesitatavas
vormis nõusolekut.

10. peatükk
MENETLUSTEENISTUSE PITSATI JA TEMPLITE KASUTAMINE

§ 25. Menetlusteenistuse pitsat ja selle kasutamine

(1) Menetlusteenistuse pitsati kirjeldus on sätestatud Menetlusteenistuse põhimääruse paragrahvis
§ 4 lõikes 2.

(2) Menetlusteenistuse pitsatid kasutatakse dokumentidel, mis eeldab kootööraames koostatavate
dokumendi ehtsuse tõestamiseks; koolitusasutuse pidajana õienditele,  tõenditele ja tunnistustele
kinnituse andmist; tänukirjale, aukirjale ja teenetemärgi tunnistusele jmt olulistele dokumentidele.
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(3) Menetlusteenistuse pitsatit on õigus kasutada ainult menetlusteenistuse juhatajal.

(4) Menetlusteenistuse pitsati kasutamise eest vastutab menetlusteenistuse juhataja.

(5) Lühiajalise  menetlusteenistuse  juhataja  äraolekul  s.o.  kuni  3 tööpäeva,  antakse pitsatid  üle
linnasekretärile.

§ 26. Menetlusteenistuse üldplank ja kirjaplank

(1) Menetlusteenistuses on kasutuses üld- ja kirjaplank.

(2) Üldplanki kasutatakse menetlusteenistuse tegevuse korraldamiseks. Seda planki kasutab ainult
menetlusteenistuse juhataja.

(3)  Kirjaplanki  kasutatakse  riikliku  järelevalves  ja  väärteomenetluses  menetlusdokumentide
vormistamisel ja kirjavahetuse pidamiseks. Riiklikus järelevalves ja väärteomenetluses koostatud
kirja allkirjastab selle koostanud ametnik. Kirjavahetuse puhul allkirjastab selle teenistuja, kes oli
resolutsiooniga määratud vastutavaks.

(4)  Vastuskirja  koostamisel  on  vastutavaks  isikuks  teenistuja,  kes  on  resolutsioonis  märgitud
esimesena.

(5) Kirja koostaja tagab, et tema poolt koostatud kiri sisaldab asjakohaseid ja tõeseid andmeid.

11.   peatükk
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE ÜLDJUHISED

§ 27. Menetlusteenistuse ülesanded töötervishoiu ja tööohutuse alal

Töötervishoiu ja tööohutuse alal tööandja:
1) jälgib, et teenistuja teeks ainult neid töid, mille tegemiseks ta on saanud väljaõppe ja omab
vastavat kvalifikatsiooni;
2) kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning
säilitada töötaja töövõime ja heaolu;
3)  tagab  teenistujatele  tervislikud  ja  ohutud  töötingimused,  sealhulgas  nõutava  temperatuuri,
õhuniiskuse, ventilatsiooni ja valgustuse tööruumides;
4)  korraldab  regulaarselt  teenistujatele,  keda  on  teenistusse  asumisel  instrueeritud,
tööohutusealaste teadmiste kontrolli, vajadusel väljaõpet ja täiendõpet;
5) tagab esmaabivahendite olemasolu ja määrab isiku, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu
eest;
6) määrab teenistuja vajadusel esmaabi andmiseks ja tagab talle väljaõppe;
7) varustab teenistujaid ettenähtud kaitsevahendite, puhastus- ja pesemisvahendite, kui töö laad
seda nõuab;
8)  koostab  ja  kinnitab  ohutusjuhendid tehtava  töö ja  kasutatava  töövahendi  kohta  ning  nõuab
kinnipidamist töökeskkonnaalastest õigusaktidest, ametijuhenditest;
9) selgitab, kuidas toimida õnnetuse, tulekahju ja pommiähvarduse korral ning kuidas ja milliseid
abivahendeid kasutada;
10) täidab tööinspektsiooni ja teiste järelevalveorganite ettekirjutusi ja korraldusi;



              
   

11) korraldab töökeskkonnavoliniku valimise Menetlusteenistuses;
12) korraldab teenistujale, kes vähemalt poole oma tööajast töötab kuvariga silmade ja nägemise
kontrolli  ning  luu-  ja  lihaskonna  seisundi  kontrolli  vastavalt  Vabariigi  Valitsuse  määruses
„Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ toodud juhtudel ja korras.
13) Tööandjal on õigus määrata teenistujale töötervishoiu ja tööohutust käsitleva õigusakti nõude
rikkumise eest distsiplinaarkaristuse.

§ 28. Teenistuja õigused töötervishoiu ja tööohutuse alal

Töötervishoiu ja tööohutuse alal töötaja:
1)  nõuda tööandjalt  töötervishoiu  ja  tööohutuse  nõuetele  vastavaid  töötingimusi  ning  ühis-  ja
isikukaitsevahendeid;
2)  saada  teavet  töökeskkonna  ohuteguritest,  töökeskkonna  riskianalüüsi  tulemustest,
tervisekahjustuste  vältimiseks  rakendatavatest  abinõudest,  tervisekontrolli  tulemustest  ja
tööinspektori ettekirjutusest tööandjale;
3) tõsise, ähvardava või vältimatu õnnetusohu korral peatada töö ning lahkuda oma töökohalt või
ohtlikult alalt;
4) keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei
võimalda  täita  keskkonnaohutuse  nõudeid,  teatades  sellest  viivitamata  tööandjale  või  tema
esindajale ja töökeskkonnavolinikule;
5) nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt teisele tööle või oma
töötingimuste ajutist kergendamist;
6) saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud
korrale;
7) valida töökeskkonnavolinik;
8)  pöörduda  töökeskkonnavoliniku  ja  asukohajärgse  tööinspektori  poole,  kui  tema  arvates
tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust;
9) teha töökeskkonnavoliniku kaudu ettepanekuid töökeskkonna paremaks kujundamiseks.

§ 29. Teenistuja kohustused töötervishoiu ja tööohutuse alal

Töötervishoiu ja tööohutuse alal teenistuja:
1) osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust;
3) läbima tervisekontrolli vastavalt kehtestatud korrale;
4) kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid ning hoidma neid töökorras;
5) tagama vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et tema töö ei ohustaks tema enda ega
teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda;
6) kohe teatama tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule ohtlikust olukorrast,
tööõnnetusest, samuti tema enda tervisehäirest;
7)  täitma  tööandja,  töökeskkonnaspetsialisti,  töötervishoiuarsti,  tööinspektori  ja
töökeskkonnavoliniku töötervishoiu- ja tööohutusalaseid korraldusi.
8) Teenistujal on keelatud töötada alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse
aine mõju all
9)  Kontoritehnika  (arvutid,  paljundusmasinad,  jne)  kasutuselevõtmine  on  lubatud  pärast
haldamisega  tegeleva  spetsialisti  või  firma  poolt  vastava  seadme  paigaldamist,  esmakordset
sisselülitamist, korrasoleku kontrolli ja kasutajate instrueerimist.
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12. peatükk
TULEOHUTUSE ÜLDJUHIS

§ 30. Tuleohutus

(1)  Tööandja  või  tema  poolt  määratud  isik  kindlustab  seaduses  ettenähtud  tuleohutusnõuded
vallavalitsuses.

(2)  Teenistujatel  on  keelatud  kasutada  katkisi  või  mittestandardseid  pikendusjuhtmeid,  avada
elektrikilpide uksi, kõrvaldada elektriseadmetelt kaitsekatteid ja asuda ise rikkeid kõrvaldama.

(3) Elektrisüsteemiriketest tuleb teatada abivallavanemale ja/või vallavanemale.

(4)  Teenistuja  on kohustatud  töölt  lahkudes  kontrollima,  kas  kõik uksed ja  aknad on suletud,
elektrilised küttekehad välja lülitatud.

(5) Tuleohu tekkimisel  võtab teenistuja tarvitusele  kõik põhjendatud abinõud kustutamiseks  ja
vara päästmiseks, kasutab esmaseid tulekustutusvahendeid, kutsub abi, teatab telefonil 112.

(6) Iga teenistuja vastutab oma ruumis tuleohutuse eest.

13. peatükk
VARALINE VASTUTUS JA DISTSIPLINAARVASTUTUS, TEENISTUSEST VIIBIMISE

KEELD JA KÕRVALDAMINE

§ 31. Varaline vastutus

(1) Teenistuja on materiaalselt  vastutav tema kasutusse usaldatud tööandja vara eest.  Varaliste
väärtuste teenistujale üleandmise ning tööandjale tagastamise kohta vormistatakse kirjalik varade
üleandmise – vastuvõtmise akt.

(2)  Teenistuja  kannab  materiaalset  vastutust  oma  tahtliku  või  ettevaatamatu  (kergemeelsus,
hooletus) käitumise tõttu tekitatud kahju eest.

(3)  Teenistuja  on  kohustatud  teenistussuhte  lõppemise  korral,  hiljemalt  viimasel  tööpäeval,
tööandjale üle andma kõik tema kasutusse usaldatud töövahendid ja tööandja vara ning üle andma
tööandjale  tema  valduses  oleva  tööandja  kirjaliku  informatsiooni  koos  kõigi  koopiate  ja
ärakirjadega  ning  hävitama  tehtud  märkmed,  samuti  elektroonilistel  andmekandjatel  või  muul
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis salvestatu, eelkõige sellise, mis sisaldab tööandja äri-
või tootmissaladust või isiku delikaatseid isikuandmeid.

§ 32. Distsiplinaarvastutus
Teenistuja  vastutus  sätestatakse  töölepingus  või  ametijuhendis  või  määratakse  vajadusel
materiaalse vastutuse lepinguga.

§ 33. Teenistuses viibimise keeld ja kõrvaldamine

(1) Tööandja ei luba tööle või kõrvaldab töölt alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või
psühhotroopse aine olulise mõju all oleva teenistuja.



              
   

(2) Teenistujale ei maksta tasu aja eest, mil ta oli teenistusest kõrvaldatud käesoleva paragrahvi
lõikes 1 loetletud põhjustel.

(3) Tööandjal on õigus käesoleva paragrahvis lõikes 1 nimetatud asjaolude esinemise kahtluse
korral  suunata  teenistuja  arstlikule  tervisekontrolli,  et  tuvastada  esineva  asjaolu  esinemist  või
puudumist.

(4) Töötaja, kes keeldub enda terviseseisundi tuvastamisest tööandja poolt käesoleva paragrahvis
lõikes 1 nimetatud asjaolude esinemise kahtluse korral,  loetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud asjaolu esinemist.

(5)  Tööandjal  on  õigus  määrata  teenistujale  eelviidatud  seisundis  teenistuses  viibimise  eest
distsiplinaarkaristus.

§ 34. Distsiplinaarkaristuse määramine

(1)  Distsiplinaarkaristuse  määramise,  täitmise  ja  ennetähtaegse  kustutamise  õigus  kuulub
tööandjale.

(2) Distsiplinaarkaristus on kustunud, kui teenistujale ei ole ühe (1) aasta jooksul, arvates karistuse
määramise päevast, määratud uut distsiplinaarkaristust.

(3)  Distsiplinaarkaristuse  võib  määrata  kuue  (6)  kuu  jooksul,  arvates  süüteo  toimepanemise
päevast, kuid ühe (1) kuu jooksul arvates päevast, mil tööandja sai süüteost teada.

(4) Teenistuja võtmine haldus-, kriminaal- või materiaalsele vastutusele ei takista sama teo eest
distsiplinaarkaristuse määramist.

(5)  Distsiplinaarkaristus  vormistatakse  kirjalikult  käskkirjaga  ja  allkirjastatakse  digitaalselt.
Käskkirja digitaalkonteiner jääb nii tööandjale kui teenistujale.

(6)  Distsiplinaarmenetluse  läbiviimisel  lähtutakse  avaliku  teenistuse  seadusest  või  töölepingu
seadusest.

15. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 35. Eeskirjade muutmine

(1) Käesoleva eeskirja projekt ja selle muudatuste projekt esitatakse elektrooniliselt vähemalt kaks
nädalat enne kinnitamist teenistujatele tutvumiseks ning ettepanekute ja märkuste tegemiseks.

(2) Käesoleva eeskirja ja selle muudatused kinnitab menetlusteenistuse juhataja käskkirjaga.

(3) Käesolev eeskiri ja selle muudatused jõustuvad kinnitamise päevale järgneval tööpäeval, kui
menetlusteenistuse juhataja käskkirjas ei nähta ette hilisemat jõustumise tähtaega.

(4) Käesolev eeskiri ja selle muudatused tehakse teatavaks kõigile teenistujatele elektroonselt.



16 (16)

(5) Käesoleva eeskirja rikkumise eest vastutavad teenistujad distsiplinaarkorras.

(6)  Käesoleva  eeskirjaga  on  võimalik  pidevalt  tutvuda  Menetlusteenistuse  kasutuses  olevas
dokumendiregistris sarja „Teenistuskorraldus” alt.

(7)  Käesolevat  eeskirja  muudetakse vastavalt  vajadusele  või  seoses seadusandluses  tehtavatele
muudatustele.

§ 36. Rakendussätted

(1) Tulenevalt ATS § 68 lõikest 1 esitati käesolev eeskiri teenistujatele elektrooniliselt e-postile
tutvumiseks ja arvamuse andmiseks 08.12.2017.1

(2) Käesolev eeskiri jõustub kinnitamise päevale järgneval tööpäeval.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Marek Ranne
Menetlusteenistuse juhataja

1 08.12.2017 Menetlusteenistuse juhataja kiri nr 17-22.5-1/164 „Ametiasutuse töökorralduse kavandi tutvustamine ja 
teenistujatelt arvamuse avaldamise võimaldamine“. Edastatud e-posti teel 08.12.2017 jyri.kiik@vaivara.ee, 
oleg.janis@narva-joesuu.ee.
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