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Ametikohad, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Tallinna 

Linnavalitsuse nimel 
 
 
1. Tallinna Ettevõtlusamet 
 
1.1 Alkoholiseaduse §-de 53-54, 58-62, 64-69 ja 71 alusel: 
 
1.1.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 
1.1.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 
 
1.1.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 
 
[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 

 

1.2 Maksukorralduse seaduse §-de 153
1
 ja 154 alusel: 

 
1.2.1 kohalike maksude osakonna peaspetsialist. 

 
[RT IV, 29.01.20 15, 6 jõust.01. 02.2015] 



1.3 Tarbijakaitseseaduse §-de 68-69 alusel:  
[RT IV, 18.03.2016, 14 - jõust. 21.03.2016] 
 

1.3.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 

1.3.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 
 

1.3.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 
 

[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 

1.4 Tubakaseaduse §-de 39-41, 43, 45-47 ja 49-50 alusel: 
 

1.4.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 

1.4.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 
 

1.4.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 
 

[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 

1.5 Kaubandustegevuse seaduse §-de 26 ja 29 alusel: 
 

1.5.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 

1.5.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 
 

1.5.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 

 

[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 

1.6 Väärismetalltoodete seaduse § 48 alusel: 
 

1.6.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 

1.6.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 
 

1.6.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 

 

[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 

1.7 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 

75 alusel: 
 

1.7.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 

1.7.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 

 

1.7.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 

 

[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 

1.8 Pakendiseaduse § 30 alusel: 
 

1.8.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 

1.8.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 



1.8.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 

 

[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 

1.9 Karistusseadustiku § 372 alusel: 
 

1.9.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja; 
 

1.9.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor; 
 

1.9.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor. 

 

[RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 

2. (Kehtetu - Tlv m 28.06.2012 nr 32, jõustumine 03.07.2012) 
 
3. (Kehtetu - Tlv m 28.06.2012 nr 32, jõustumine 03.07.2012) 
 
4. [Kehtetu - RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 
5. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 
 

5.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662 ja 663 alusel: 

5.1.1 ameti juhataja; 

5.1.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.1.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.1.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.1.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.1.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.1.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.1.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.1.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.1.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.1.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.1.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.1.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.1.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.1.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.1.16 jurist. 

 

5.2 Alkoholiseaduse §-de 68, 69 ja 71 alusel: 

5.2.1 ameti juhataja; 

5.2.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.2.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.2.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.2.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.2.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.2.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.2.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.2.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.2.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.2.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.2.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.2.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.2.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.2.15 üldosakonna peaspetsialist; 



5.2.16 jurist. 

 

5.3 Pakendiseaduse §-de 29–30 alusel: 

5.3.1 ameti juhataja; 

5.3.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.3.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.3.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.3.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.3.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.3.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.3.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.3.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.3.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.3.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.3.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.3.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.3.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.3.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.3.16 jurist. 

 

5.4 Karistusseadustiku §-de 262 ja 372 alusel: 

5.4.1 ameti juhataja; 

5.4.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.4.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.4.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.4.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.4.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.4.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.4.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.4.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.4.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.4.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.4.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.4.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.4.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 
5.4.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.4.16 jurist. 

 

5.5 Jäätmeseaduse §-de 120–12611 alusel: 

5.5.1 ameti juhataja; 

5.5.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.5.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.5.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.5.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.5.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.5.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.5.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.5.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.5.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.5.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.5.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.5.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.5.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 



5.5.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.5.16 jurist. 

 

5.6 Liiklusseaduse §-de 241 ja 261 alusel: 

5.6.1 ameti juhataja; 

5.6.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.6.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.6.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.6.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.6.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.6.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.6.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.6.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.6.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.6.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.6.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.6.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.6.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.6.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.6.16 jurist. 

 

5.7 Ühistranspordiseaduse §-de 85–91 ja 941 alusel: 

5.7.1 ameti juhataja; 

5.7.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.7.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.7.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.7.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.7.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.7.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.7.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.7.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.7.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.7.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.7.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.7.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.7.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.7.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.7.16 jurist. 

 

5.8 Kaubandustegevuse seaduse §-de 26 ja 29 alusel: 

5.8.1 ameti juhataja; 

5.8.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.8.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.8.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.8.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.8.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.8.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.8.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.8.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.8.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.8.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.8.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.8.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 



5.8.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.8.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.8.16 jurist. 

 

5.9 Tubakaseaduse §-de 39–47 ja 49–50 alusel: 

5.9.1 ameti juhataja; 

5.9.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.9.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.9.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja; 

5.9.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.9.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.9.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.9.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.9.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.9.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.9.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.9.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.9.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.9.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.9.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.9.16 jurist. 

 

5.10 Ehitusseadustiku §-de 134–140 alusel: 

5.10.1 ameti juhataja; 

5.10.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.10.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.10.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja; 

5.10.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.10.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.10.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.10.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.10.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.10.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.10.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.10.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.10.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.10.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.10.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.10.16 jurist. 

 

5.11 Looduskaitseseaduse §-de 71, 73 ja 74 alusel: 

5.11.1 ameti juhataja; 

5.11.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.11.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.11.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja; 

5.11.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.11.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.11.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;  

5.11.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.11.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.11.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.11.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.11.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 



5.11.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.11.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.11.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.11.16 jurist. 

 

5.12 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 151 alusel: 

5.12.1 ameti juhataja; 

5.12.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.12.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.12.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja; 

5.12.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.12.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.12.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.12.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.12.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.12.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.12.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.12.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.12.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.12.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.12.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.12.16 jurist. 

 

5.13 Reklaamiseaduse §-de 33–35 alusel: 

5.13.1 ameti juhataja; 

5.13.2 ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja; 

5.13.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja; 

5.13.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja; 

5.13.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor; 

5.13.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor; 

5.13.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor; 

5.13.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja; 

5.13.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja; 

5.13.10 patrulli- ja valveosakonna peainspektor; 

5.13.11 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor; 

5.13.12 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor; 

5.13.13 patrulli- ja valveosakonna inspektor; 

5.13.14 üldosakonna juhtivspetsialist; 

5.13.15 üldosakonna peaspetsialist; 

5.13.16 jurist. 

 

[RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020] 
 

6. Tallinna Transpordiamet 

 

6.1 Maksukorralduse seaduse §-de 1531 ja 154 alusel: 

6.1.1 jurist; 

6.1.2 ameti juhataja asetäitja liikluse alal; 

6.1.3 liiklusosakonna liikluse peaspetsialist; 

6.1.4 liiklusosakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist; 

6.1.5 liiklusosakonna vaidemenetluse peaspetsialist. 

 

6.2 Liiklusseaduse §-de 262-2615 alusel 



6.2.1 jurist; 

6.2.2 ameti juhataja asetäitja liikluse alal; 

6.2.3 liiklusosakonna liikluse peaspetsialist; 

6.2.4 liiklusosakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist. 

 

6.3 Karistusseadustiku § 279 alusel: 

6.3.1 jurist; 

6.3.2 ameti juhataja asetäitja liikluse alal; 

6.3.3 liiklusosakonna liikluse peaspetsialist; 

6.3.4 liiklusosakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist. 

 

6.4 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel: 

6.4.1 jurist; 

6.4.2 ameti juhataja asetäitja liikluse alal; 

6.4.3 liiklusosakonna liikluse peaspetsialist; 

6.4.4 liiklusosakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist. 

 

[RT IV, 05.02.2020, 1 - jõust. 08.02.2020] 
 
 
7. [Kehtetu - RT IV, 29.01.2015, 6 - jõust. 01.02.2015] 
 
 

8.(Kehtetu - Tlv m 14.12.2011 nr 129, jõustumine 19.12.2011) 


