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Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määruse nr 25 ” Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusameti põhimäärus ” muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel

§1. Määruse muutmine
1) Määruse § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 5 Ameti struktuuriüksused
(1) Ameti struktuuriüksuseks on osakond ja teenistus.
(2) Ametil on alljärgnevad osakonnad:
1) Kommunaal- ja ehitusosakond;
2) Varade osakond.
(3) Ametil on alljärgnev teenistused:
1) Korrakaitseteenistus.
2) Määrus täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:
§ 91 Korrakaitseteenistuse põhiülesanded
Korrakaitseteenistuse põhiülesanded on:
1) Kontrolli teostamine heakorra-, kaevetööde-, takso-teeninduse- ja reisijateveo ja teiste
tegevusega seotud riigi- ja linna õigusaktide täitmise üle ja vajadusel sanktsioonide
rakendamine vastavalt Narva linnas kehtivatele kordadele.
2) Riikliku järelevalve teostamine, mis on jäätmeseadusega, looduskaitseseadusega,
keskkonnajärelevalve seadusega, keskkonnaseadustiku üldosa seadusega ja
kalmistuseadusega pandud kohustus kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse
üksusele või asutusele, kohalikule omavalitsusorganile või -asutusele, kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevale asutusele.
3) Järelevalve subjektile ettekirjutuse tegemine ning sunniraha asendustäitmise ja
sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras rakendamine.
4) Narva linna haldusala puudutavates väärteoasjades väärteomenetluse läbiviimine
kohtuvälise menetleja nimel, lähtuvalt linnavalitsuse poolt kinnitatud väärteomenetluses
osalevate pädevate ametnike ametikohtade loetelust.
5) Avaliku ürituse korraldamise loa taotluste menetlemine.
6) Ilutulestiku loa taotluste menetlemine.
7) Ennetustöö tegemine õigusrikkumiste vältimiseks ning ohutu liiklemise
propageerimine.

8) Osalemine Ameti tegevusega seotud valdkondades Linnavolikogu ja Linnavalitsuse
õigusaktide väljatöötamises.
9) Elanike vastuvõtmine spetsialistide korrakaitse tegevust puudutavates küsimustes.
10) Üldkasuliku töö korraldamine.
11) Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise taotluste menetlemine.
§2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Seletuskiri Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 17.11.2016
määruse nr 25 ”Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus”
muutmine“ juurde.
Narva Linnavolikogu võttis 17.05.2018.a vastu otsuse nr 34 „Narva ametiasutuste struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“. Selle otsusega loodi Linnamajandusameti struktuuris
Korrakaitse teenistus Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Järelevalve osakonnast
peaspetsialisti ning 2 vanemspetsialisti üleviimise teel. Samuti moodustatakse
Linnamajandusametis Korrakaitse teenistuse jurist-korrakaitseteenistuse juhi ametikoht.
Eelnõuga muudetakse Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määruse nr 25 ”Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusameti põhimäärus” § 5 ja määrust täiendatakse §-ga 91 millega sätestatakse
Korrakaitse teenistuse põhiülesanded.

Jelena Skulatšova
Linnamajandusameti direktor

