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Viru Maakohtu sõiduautode kasutamise kord
1. Viru Maakohtus kasutatakse kohtunike ja kohtuteenistujate transportimiseks
täiendkoolitustele ja teenistuslähetustesse juhul, kui osalejaid on rohkem kui üks inimene,
kohtunike ja kohtuteenistujate transportimiseks teenistuskohustuste täitmisele teises
kohtumajas, posti, toimikute ja raamatupidamisdokumentide transportimiseks järgmisi
sõiduautosid:
o

o

o

o

o

Balti Autoliisingu AS-iga sõlmitud rendilepingu nr. 1082755 alusel sõiduautot
RENAULT Trafic Kombi Pack Clim 9-k, tehasetähis VF1JLUHA68V310243,
registreerimismärk 850 MLT, registreerimistunnistus ED049033;
SWEDBANK LIISING AS sõlmitud täisteenusliisingu leping nr. 0114043FSL
alusel sõiduautot RENAULT Trafic Passenger,
tehasetähis VF1JLA7ASCV429745, registreerimismärk 625 MHN,
registreerimistunnistus ED 725578;
Swedbank Autopargi Juhtimise AS-iga sõlmitud rendilepingu nr. 1103205
alusel sõiduautot DACIA SD LOGAN, tehasetähis UU1KSD0M543016512,
registreerimismärk 509 MND, registreerimistunnistus ED234260;
Swedbank Autopargi Juhtimise AS-iga sõlmitud rendilepingu nr. 1103206
alusel sõiduautot DACIA SD LOGAN, tehasetähis UU1KSD0M542417794,
registreerimismärk 510 MND, registreerimistunnistus ED 234261;
Swedbank Autopargi Juhtimise AS-iga sõlmitud rendilepingu nr. 1103207
alusel sõiduautot DACIA SD LOGAN, tehasetähis UU1KSD0M543006444,
registreerimismärk 511 MND, registreerimistunnistus ED 234262.

2. Sõiduautode kasutamist korraldavad vanemkohtukordniku ülesandeid täitev kohtukordnik
(edaspidi kohtukordnik) ja haldusspetsialist. Sõiduauto kasutamise vajadusest tuleb
kohtukordnikule ja haldusspetsialistile teatada e-kirja teel ette vähemalt 5 tööpäeva, näidates
ära sihtkoha, sõidu eesmärgi ja sihtpunkti jõudmise kellaaja ning sõitjate arvu ja nimed.
Erandjuhtudel teatatakse sõiduauto kasutamise vajadusest vajaduse tekkimise momendil ning
tellimused rahuldatakse võimalusel.
3. Iga sõiduauto kasutamise kohta peetakse jooksvalt sõidupäevikut, mida täidavad konkreetse
ametisõidu teostanud ametiisikud ja mille alusel hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks
koostab kohtukordnik sõidulehe. Sõidulehe vormi kinnitab kohtudirektor. 4. Sõiduautodega

teostavad ametisõite üldjuhul kohtukordnikud kohtudirektori volikirja alusel. Erandjuhul
võivad vajadusel kasutada ametisõitudeks sõiduautosid Viru Maakohtu kohtunikud ja teised
kohtuteenistujad kohtudirektori volikirja alusel (juhul, kui kohtunik või kohtuteenistuja on
nõus täitma autojuhi kohuseid mitme kohtuniku või kohtuteenistuja üheaegsel sõitmisel
lähetusse). Vajadusel kasutavad sõiduautosid ilma autojuhita kohtudirektor, kohtu esimees,
analüütik ja teise kohtumajja teenistusse sõitev kohtuametnik. Iga sõiduauto kasutaja täidab
käesoleva korra 3. punktis ettenähtud korras sõidupäevikut.
5. Üldjuhul kasutatakse kohtumajades sõiduautosid ja kütusekaarte järgmiselt:
5.1. Narva kohtumajas sõiduautot DACIA SD LOGAN, registreerimismärk 509 MND koos
kütusekaartidega AS ALEXELA OIL VIRU MAAKOHUS KAART 5 (bensiin) ja AS
OLEREX VIRU MAAKOHUS KAART 2 (diislikütus ja bensiin )
5.2. Jõhvi kohtumajas
 sõiduautot RENAULT Trafic Kombi, registreerimismärk 850 MLT, koos
kütusekaardiga AS ALEXELA OIL VIRU MAAKOHUS KAART 4 (diislikütus);
 sõiduautot RENAUTL Trafic Passenger, registreerimismärk 625 MHN koos
kütusekaardiga AS ALEXELA OIL VIRU MAAKOHUS KAART 7 (diislikütus);
 sõiduautot DACIA SD LOGAN, registreerimismärk 510 MND koos kütusekaardiga
AS ALEXELA OIL VIRU MAAKOHUS 3 (bensiin)
5.3. Rakvere kohtumajas sõiduautot DACIA SD LOGAN, registreerimismärk 511 MND,
koos kütusekaartidega AS ALEXELA OIL VIRU MAAKOHUS 1 (bensiin) ja AS
OLEREX VIRU MAAKOHUS KAART 1 (diislikütus ja bensiin)
5.4. Kütusekaarti AS ALEXELA OIL VIRU MAAKOHUS 6
hoitakse haldusspetsialisti juures seifis Jõhvi kohtumajas.

(diislikütus ja bensiin)

5.5. Sõiduautosid vahetatakse kohtumajade vahel vastavalt vajadusele sõltuvalt sõidu
lähtepunktist, sõitjate arvust ning muudest asjaoludest.
6. Sõiduautosid tangivad reeglina autojuhi kohuseid täitvad kohtukordnikud, kes on
kohustatud jälgima, et sõiduautod oleksid õigeaegselt tangitud, seda eelkõige eelseisvate
sõitude puhul väljapoole kohtu tööpiirkonda. Sõiduautosid tangitakse reeglina Alexela OÜ
kütusekaartidega, kusjuures igas sõiduautos on kindel kütusekaart (käesoleva korra 5. punkt),
millega tangitakse ainult ühte sõiduautot. Vajadusel tangitakse autosid Olerex OÜ
kütusekaartidega (kui tankimise vajadus tekib kohas, kus ei ole läheduses Alexela OÜ tanklat
või ei ole kütusekaart töökorras).

7. Sõiduautode võtmed, dokumendid ja kütusekaardid asuvad kohtumajades kordnike
tööruumides metallkapis.
8. Sõiduautosid garažeeritakse:
8.1. Jõhvi kohtumaja lüüsis, Kooli 2A Jõhvis
8.2. Narva kohtumaja garaažis 1. Mai 2 Narvas
8.3.Rakvere kohtumaja kinnises hoovis Rohuaia 8 Rakveres.
8.4.Olenevalt sellest, kus milline maakohtu sõiduautodest tööpäeva lõpul asub, garažeeritakse
see ühes eelpoolnimetatud kohas.
9. Sõiduautosid pestakse ja salongide puhastust teostatakse üldjuhul pesulates. Igapäevaselt
hooldatakse (pestakse, puhastatakse salonge jmt) sõiduautosid käesoleva korra 4. punktis
loetletud kohtuteenistujate poolt korra 7.punktis loetletud kohtades.
10. Sõiduautode õigeaegse kindlustamise, korraliste hooldusvälpide ja tehnilise ülevaatuse
läbimise, sõiduautode nõuetekohase kasutamise, pesemise, salongi puhtuse, sõidupäevikute
täitmise õigsuse ja garažeerimise korraldamise eest vastutab kohtukordnik, kes täidab
vanemkohtukordniku teenistuskohustusi.
11. Sõiduautode kulude arvestust peab haldusspetsialist. Kütusekulu arvestust kuude ning
sõiduautode lõikes peab kohtukordnik.
11. Viru Maakohtu sõiduautosid ei kasutata kohtuteenistujate isiklikeks sõitudeks.

