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

Tel. 7943500, fe-post kesk@terviseamet.ee 

                                                                         Reg 12.5-1.1.562/819 

UJULA/VEEKESKUSE RIIKLIKU JÄRELEVALVEMENETLUSE TEOSTAMISEKS 

VALDUSESSE SISENEMISE, VALDUSE LÄBIVAATUSE JA VALLASASJA 

LÄBIVAATUSE  PROTOKOLL nr EEVVO2018VJ0035I 

Sisenemise ja läbivaatuse alus: 
x rahvatervise seadus    x veeseadus     x tarbijakaitseseadus     x nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus 

x Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ 

x 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 § 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 või 

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 piiratud või tähistatud kinnisasja, ehitise või ruumi ilma valdaja või tema poolt määratud isiku 
juuresolekuta läbi vaadata, kui see on vajalik vahetu ohu tõrjumiseks või kui nimetatud isikud tahtlikult takistavad käesolevas paragrahvis sätestatud 

meetme õiguspärast kohaldamist.  

Sisenemise ja läbivaatuse põhjus:  

x Ohu ennetus ☐ Ohu kahtlus ☐ Vahetu oht ☐ Oluline oht 

☐ Oht ☐ Korrarikkumine ☐ Järelkontroll ☐ Sihtuuring/seire 
 

Valdus: Võru Lasteaia Punamütsike ujula  
(sisenetava ja läbivaadatava valduse nimetus ja kirjeldus) 

Valduse aadress: Vilja tn 34/4-10, Võru linn 
(valduse aadress) 

 

Valdaja/menetlusosaline isik: Võru Lasteaed Punamütsike 
(isiku nimi) 

Isikukood/registrikood: 75020078 

Elukoht/asukoht: Vilja tn 34/4-10, Võru linn 

Telefon ja e-post: 782 1943, punamytsike@hot.ee   

Esindaja: Ave kalk, direktor, ave.kalk@voru.ee  
(valdaja esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post) 

 

Valdaja/valdaja esindaja viibis läbivaatuse juures: Tarmo Murel, majandusjuhataja, tel 53498534,                                                                                                                                 

tarmo.murel@gmail.com                                                                                                                               

x jah,   

☐ ei (esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht) 

Valdajat/valdaja esindajat teavitati läbivaatusest: 

x jah 

☐ ei 

Valdaja/valdaja esindaja nõusolek valdusesse sisenemiseks ja valduse läbivaatuseks: 

mailto:punamytsike@hot.ee
mailto:ave.kalk@voru.ee
mailto:tarmo.murel@gmail.com


x jah 

☐ ei1 
1nõusoleku 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. 
 

Ametnik: Veera Johanson, vaneminspektor, 58136915, 5033505, veera.johanson@terviseamet.ee  
(valdusesse sisenenud ning veeallika läbivaatuse teostanud ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post) 

 

Sisenemise ja läbivaatuse kuupäev ja kellaaeg: 12.03.2018 kell: 12:00 kuni 13:00 

 a 

LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:  

Ujula/veekeskuse/basseini kasutamine (kool, koolieelne lasteasutus, 

üldkasutatav, muu): koolieelne lasteasutus 

Ujula/veekeskuse/basseini päevane keskmine 

kasutajate arv: 35 

Ujulas/veekeskuses olevate basseinide arv:  1          neist läbivaadatud: 1 

UJULA RUUMIDE VASTAVUS NÕUETELE 

jah ei   

x ☐ 
Ujula/veekeskuse siseviimistlusmaterjalid ja pinnad on tervisele ohutud ning vastavad tootja poolt ettenähtud 

kasutusotstarbele; 

x ☐ riietus-, duši- ja tualettruumid on tervisele ohutud; 

x ☐ riietus-, duši- ja tualettruumid on sisustatud vastavalt vajadusele ja olenevalt kasutajate arvust; 

x ☐ basseini (basseinidesse) pääseb vaid läbi riietusruumi ja duširuumi; 

x ☐ põrandapinnad, kus käiakse jalatsiteta või jalatsitega ning mis on kokkupuutes veega ei ole libedad: 

x ☐ ujula/veekeskuse õhuniiskus ja õhu temperatuur on nõuetekohased; 

x ☐ ujula/veekeskuse valgustus on nõuetekohane. 

Märkused:  
 

Lasteaia ujula asub lasteaia soklikorrusel. Lae kõrgus on 2 m.   

Mehhaaniline sundventilatsioon ujula ruumides puudub. Loomulik ventilatsioon on ebaefektiivne.  

 

Riietusruum poistele ja tüdrukutele on ühine.  

Dušši otsikute arv: 2 (ujulas eraldi koht, ühine poistele ja tüdrukutele). Tualettruum on olemas. 
 

2017-2018. a on renoveeritud põrandaküte- ja valgustussüsteem. Ujula koridoris on paigaldatud põranda ja 

seina plaadid.  
 

UJULA KORRASHOID JA VEEVARUSTUS 

jah ei   

x ☐ Ujula/veekeskuse ruumid on puhtad ja desinfitseeritud; 

x ☐ ujula/veekeskuse joogivesi ja basseini vajaduseks võetav vesi vastab joogiveele kehtestatud nõuetele. 

    Katseprotokolli nr: 

Märkused:  
 

Kasutusel on Võru linna ühisveevärgi vesi, mis on Terviseameti järelevalve all 

Basseinivee proovide võtmisel on uuritud joogivee nitraatide sisaldust ja vee oksüdeeritavust 

(proovivõtukoht: lasteaia ujula)  
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TEENUSE OSUTAMINE 

jah ei   

 x  ☐ Ujula/veekeskuse kasutajale on abi, sh esmaabi kättesaadav; 

 x  ☐ ujula/veekeskuse töötajad on läbinud esmaabikoolituse; 

 x  ☐ ujulas/veekeskuses on olemas esmaabivahendid; 

 ☐  x ujulas/veekeskuses on kutsetunnistusega vetelpäästja; 

 x  ☐ vette hüppajate ja ujujate ohutus on tagatud; 

 ☐  ☐ teave basseini(-de) sügavuse ning õhu ja vee temperatuuri kohta on basseini kasutajale nähtavas kohas; 

 x  ☐ teenindavad töötajad on läbinud tervisekontrolli ning neil on olemas kehtiv tervisetõend. 

Märkused:  
 

 

Vettehüppeid ei toimu. Vee sügavus 70 cm. 
 

 

Täiendavad märkused/taotlused: 

 

Valduse/vallasasja läbivaatusel: ☐ võeti proovid x teostati mõõtmised ☐ tehti/telliti ekspertiis 

☐ jäädvustati olukord pildi/heli salvestava seadmega 

Läbivaatusel kasutatud tehnilised vahendid (vahendi nimetus, mark, seerianumber):  

digitaal termomeeter Kimo TR110, nr 1P161042693 
 

Protokolli lisad: 

x Basseini läbivaatus nr: EEVVO2018VJ0035 I lisa 1 

☐ Basseinivee kontrollproovi võtmise protokoll nr:  
☐ ............................................................................................................................. ................ 

Läbivaatuse tulemus:  

x  Ujula/veekeskuse/basseini läbivaatusel ohtu/korrarikkumist ei tuvastatud. Korrakaitseorgan lõpetab 

riikliku  järelevalvemenetluse. 

☐  Ujula/veekeskuse/basseini läbivaatusel tuvastati oht/korrarikkumine. Korrakaitseorgan jätkab 

riiklikku  järelevalvemenetlust. Järgnevaid menetlustoiminguid selgitab menetlust läbiviiv ametnik. 

☐  Sihtuuring/seire läbiviidud. 
 

Ametnik: Veera Johanson    (allkirjastatud digitaalselt) 
(nimi, allkiri) 

Valdaja/valdaja esindaja2: Tarmo Murel 
(nimi, allkiri) 

 2käesoleva rea täitmisega kinnitab valdaja või valdaja 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. 
 

 


