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Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617 

Tel 7943500, e-post kesk@terviseamet.ee 

 

 

 

KOOLI RIIKLIKU JÄRELEVALVEMENETLUSE TEOSTAMISEKS VALDUSESSE 

SISENEMISE, VALDUSE JA VALLASASJA LÄBIVAATUSE  PROTOKOLL 

nr  12.5-1.2.132/2787 

 

 

Sisenemise ja läbivaatuse alus: 

  rahvatervise seadus    nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus 

  Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84  „Tervisekaitsenõuded koolidele” 

  .............................................................................................................................................................. 
(muu õigusakti nimetus) 

  korrakaitseseadus 
Vastavalt korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 2 lg 4 on riiklik järelevalve korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see 
välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumine. 

KorS § 49 lg 1 sätestab, et korrakaitseorgan võib valdaja nõusolekuta kontrollida meeleliselt või tehnilise vahendi või teenistuslooma abil 

vallasasja, sealhulgas avada uksi ja kõrvaldada muid takistusi, muuhulgas kui: 
4) on alust arvata, et selles on asju, mida võib käesoleva seaduse või muu seaduse alusel võtta hoiule, hõivata või konfiskeerida; 

7) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või 

korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise kontrollimine on vallasasja läbi vaatava korrakaitseorgani pädevuses. 
KorS § 49 lg 3 sätestab, et korrakaitseorgan võib asja läbi vaadata ilma asja omaniku, valdaja või tema poolt määratud isiku juuresolekuta, kui 

see on vajalik vahetu ohu tõrjumiseks või kui nimetatud isikud tahtlikult takistavad käesolevas paragrahvis sätestatud meetme õiguspärast 

kohaldamist. 
KorS § 49 lg 51 sätestab, et korrakaitseorgan võib võtta vallasasja läbivaatusel proove, samuti teostada mõõtmisi ja teha või tellida ekspertiisi 

ning jäädvustada olukorda pilti või heli salvestava seadmega. 

KorS § 50 lg 1 sätestab, et korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, 
ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi, kui muuhulgas: 

1) see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks; 

3) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või 
korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise tagamine on valdusesse siseneva korrakaitseorgani pädevuses. 

KorS § 50 lg 2 sätestab, et korrakaitseorgan võib KorS § 50 lg 1 sätestatud tingimustel siseneda valdusesse ohu väljaselgitamiseks või 

tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, kui valdusest levivad väljapoole teist isikut oluliselt häirivad mõjutused ning nende 

kõrvaldamine ei ole muul viisil võimalik. Mõjutuse häirivuse hindamisel lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust. 

KorS § 51 lg 1 sätestab, et korrakaitseorgan võib valdaja nõusolekuta isiku valduses oleva piiratud või tähistatud kinnisasja, ehitise või ruumi 

läbi vaadata, sealhulgas vaadata läbi seal asuva asja ning avada uksi, väravaid või kõrvaldada muid takistusi: 
2) kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks; 

3) kui see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks 

või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise kontrollimine on valdust läbi vaatava korrakaitseorgani pädevuses. 
KorS § 51 lg 41 sätestab, et korrakaitseorgan võib valduse läbi vaadata ilma valdaja või tema poolt määratud isiku juuresolekuta, kui see on 

vajalik vahetu ohu tõrjumiseks või kui nimetatud isikud tahtlikult takistavad käesolevas paragrahvis sätestatud meetme õiguspärast 

kohaldamist. 

 

Sisenemise ja läbivaatuse põhjus: 

  ohu ennetus   oht    oluline oht    järelkontroll 

  ohukahtlus    vahetu oht   korrarikkumine   sihtuuring/seire 

 

Valdus:                             NARVA SOLDINO GÕMNAASIUM 
                                                    (sisenetava kinnisasja/ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus) 

Valduse aadress:           Tallinna mnt 40, Narva, Ida-Virumaa 
(kinnisasja/ehitise/ruumi aadress) 

 

Vallasasi:                         NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM 

                                          kooliruumid, ventilatsiooni ja valgustuse mõõtmisprotokollid, 

                                          ventilatsiooni hooldustööde aktid 
 (läbivaadatava vallasasja nimetus ja kirjeldus) 

 

Menetlusosaline isik:       NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM 
(isiku nimi) 

Isikukood/registrikood:  75026690 

Tegevusloa andmed:       nr 2613HM    27.11.2002 

Elukoht/asukoht:            Tallinna mnt 40, Narva, Ida-Virumaa 

Telefon:    3563080  e-post: sekretar@soldino.edu.ee 

Esindaja: direktor Ljubov Fomina, töölepingu alusel, 3569566, direktor@soldino.edu.ee  
(isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post) 
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Ametnik:  Jelena Britikovskaja, vaneminspektor, 58172341, jelena.britikovskaja@terviseamet.ee 
 (valdusesse sisenenud, valduse ja vallasasja läbivaatuse teostanud ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post) 

 

Sisenemise ja läbivaatuse kuupäev/kellaaeg:  “20“  aprill 2018.a 

Kell 10.00  kuni 12.30 

 

Kooli esindaja viibis läbivaatuse juures: 

  jah                                Jelena Lutšezarnaja, majandusjuhataja, 3569563 
(esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht) 

  ei 

Kooli esindajat teavitati läbivaatusest: 

  jah 

  ei 

Kooli esindaja nõusolek valdusesse sisenemiseks, valduse läbivaatamiseks ja vallasasja 

läbivaatuseks: 

  jah 

  ei1 

1 nõusoleku mitteandmise korral on valdajale või valdaja esindajale selgitatud, et KorS § 23 lg 3 sätestab isikule kohustuse taluda tema suhtes 
seaduses sätestatud alusel ja korras kohaldatavaid riikliku järelevalve meetmeid. KorS § 23 lg 4 sätestab, et KorS § 23 lg 3 nimetatud kohustuse 

täitmise tagamiseks on korrakaitseorganil õigus teha järelevalve subjektile ettekirjutus ning rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha 

seaduses sätestatud alusel ja korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti. 

 

VALDUSE JA VALLASASJA LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD: 

 

1. Üldine: 

Kooli pidaja:   riik    kohalik omavalitsus   eraõiguslik juriidiline isik 

Kooli tegutsemise vorm:     põhikool ja gümnaasium 

Kooli õpilaste arv:   902 Vahetuste arv:   1 

Kooli klassiruumide arv: 48 Klassikomplektide arv:   41 

 

Hoone(d): 

Kool paikneb: 

  selleks ehitatud hoones   kohandatud hoones 

  enne 1940. aastat kasutusele võetud hoones või hoonetes, mis on tunnistatud mälestisteks või asuvad 

muinsuskaitsealal või kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimekirja vastavalt Muinsuskaitseseadusele. 

Märkused: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Koolihoones on järgmised ruumid:  

  õpperuumid     õpperuumi abiruumid    aula 

  auditooriumid     kooliraamatukogu lugemissaal   einestamisruum 

  tervishoiuteenuse osutamise ruum   võimlemissaali abiruumid    taastusruum 

  võimlemissaal     riidehoiuruum 

  tualett- ja duširuumid    õpilaskodu ruumid 

  .............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
(muud ruumid) 

 

2. Märkused sihtuuringu küsimustikuga seonduvate puuduste ja mittevastavuste kohta: 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 



3 

 

Märkused/taotlused:  ............................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

... 

 

Valduse/vallasasja läbivaatusel:   võeti vallasasi hoiule   võeti vallasasjast proovid 

       teostati mõõtmised    tehti/telliti ekspertiis 

       jäädvustati olukord pildi/heli salvestava seadmega 

 

Läbivaatusel kasutatud tehnilised vahendid:  ........................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 
(vahendi nimetus, mark, seerianumber) 

 

Protokolli lisad: 

  Fototabel  nr  ......................................................................................................................................... 

  .............................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................................. 

 

Läbivaatuse tulemus: 

 Valduse/vallasasja läbivaatusel ohtu/korrarikkumist ei tuvastatud. Korrakaitseorgan lõpetab 

riikliku järelevalvemenetluse. 

 Valduse/vallasasja läbivaatusel tuvastati oht/korrarikkumine. Korrakaitseorgan jätkab 

riiklikku järelevalvemenetlust. Järgnevaid menetlustoiminguid selgitab menetlust läbiviiv 

ametnik. 

 Sihtuuring/seire läbiviidud. 

 

 

Ametnik:                                              Jelena Britikovskaja   (allkirjastatud digitaalselt) 
                                                                                              (nimi, allkiri) 

 

Menetlusosaline isik/isiku esindaja2: Ljubov Fomina  (allkirjastatud digitaalselt) 
                                                                                              (nimi, allkiri) 

 
2 käesoleva rea täitmisega kinnitab menetlusosaline isik või isiku esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast 

arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule menetlustoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul 

menetlustoimingu raames. Ühtlasi kinnitab isik või isiku esindaja, et on nõustunud menetlustoimingu läbiviimisega. 

 


