Siseministri
10.02.2011. a
määruse nr 1
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele
ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“
lisa 1

Enesekontrolli tuleohutusaruanne
1. Tuleohutusaruande koostaja andmed
1.1 Nimi: Jelena Lutšezarnaja
1.2 Telefoninumber: 35 69563
1.3 E-mail: jelena.lutšezarnaja@soldino.edu.ee

2. Ehitise andmed

2.1 Ehitise omanik (nimi ja äriregistri nr või isikukood):
Narva Linnavalitsus, Peetri plats 1, 20308 Narva

2.2 Ehitise aadress: Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
2.3 Ehitusaasta: 1985
2.4 Korruste arv: Hoones on kolm korpust ( А neljakorruseline , B - kolmekorruseline, Ckahekorruseline )

2.5 Keldrikorruste arv: 1

2.6 Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused: viimasel aastal ei ole teostatud ümberehitust
2.7 Ümberehitustega seotud ehitise osa: puudub
2.8 Hoones viibivate inimeste maksimaalne arv, eraldi välja tuua töötajate arv: 980 inimest (õpilaste
arv 870 ja töötajate arv -100, nendest umbes 10 külastajat )

Jah
2.9 Kui ehitise omanik ja valdaja on erinevad isikud kas ehitise omaniku ja valdaja vahel on kirjalikult
kokku lepitud vastutuse jaotus tuleohutusnõuete
täitmisel?
2.10 Kas on olemas ehitise tuletõkkesektsioonide
skeem?

+

2.11 Kas on olemas ehitise evakuatsiooni
skemaatiline lahendus?

+

2.12 Kas põlevmaterjalide ja jäätmete ladustamise
kord on ehitises ja selle territooriumil määratud?

Ei

Märkused

+

puudub kirjalik
kokkulepe antud
valdkonnas

Igal korrusel koridorides
ja kodulehel
+

Puuduvad põlevad
materjalid ja jäätmed

2.13 Tegevused ehitises (ehitises
paiknevate asutuste, ettevõtete rentnike
jne loetelu ehitise kasutusviiside kaupa):

2.14 Asutus või ettevõte
juriidiline nimetus:

Hariduse saamine

Narva Soldino Gümnaasium Terves hoones
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
7231.5 м²

2.15 Paiknemine ehitises
(korrus), kasutatava
pindala suurus

tel.(+372) 3563080
e-mail:direktor@soldino.edu.ee
Ljubov Fomina

Õpilaste treeningud

Narva SK Energia

Õpilaste treeningud

Narva Paemurru Spordikool C-korpuse 1. korrus -

Õpilaste treeningud

Võidu 4, 21001 Narva
tel.(+372) 35 77780
e-mail:info@skenergia.ee
spordikool.energia@neti.ee
Andrei Mikhin
26. Juuli 4, 20104 Narva tel/fax (
+372 ) 35 66181
e-mail: npsk@hot.ee
Irina Ptitsina
tel. (+372)55693018

spordisaal 292,9 m²

Paemurru Spordiklubi
Narvic

C-korpuse 1. korrus spordisaal 292,9 m²

26.Juuli 4
Natalja Konkina
tel. (+372) 55542855

Õpilaste toitumine

C-korpuse 1. korrus spordisaal 292,9 m²

Mann Grupp OÜ
Võidu prospekt 17a,
21008 Narva
tel.(+372) 3592794
manngrupp@gmail.com
registrikood: 10797040

A-korpuse
keldrikorrus-88,1 m²

A-korpuse
keldrikorrus-88,1 m²
C-korpuse 1. korrus –
söökla 414,9 m²

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete, paigaldiste ja
toimingute kohta
Kas ehitises projektijärgselt ettenähtud tuleohutuse seisukohalt Kas
oluliste seadmete, paigaldistele ja tehnosüsteemidele on
korrashoiuolemas kasutus- ja hooldusjuhendid?
toimingud
on
teostatud?

Jah
3.1 Automaatne tulekustutussüsteem

Ei

Jah

Märkused (kas paigaldis
on ette nähtud, korrashoiutoimingut teostav isik,
viimase toimingu kuupäev,
viited muudele
dokumentidele jm)

Ei
ei ole ettenähtud

+

3.2 Tulekahjusignalisatsioonisüsteem

+

+

OÜ Ramrest
akt 10.03.2015 a.
(kord kvartalis)

3.3 Automaatne tulekahjuhäireedastus
Päästeameti Häirekeskusesse

+

+

USS Security Eesti AS
Distantsioonselt

3.4 Turvavalgustus

+

+

FIE Vladimir Fomin
Elekter, igakuine hooldus
akt №1504,18.03.2015
(kord kvartalis)

3.5 Piksekaitse

+

+

ei ole ettenähtud

3.6 Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik

+

+

ei ole ettenähtud

3.7 Tuletõrje voolikusüsteem

+

+

ei ole ettenähtud

3.8 Ventilatsioonisüsteem

+

OÜ Skat Keskus
akt 09.02.2015

+

(kord kvartalis);
akt 18.03.2015
(kord aastas)
3.9 Tuletõrje veevõtukoha nõuetele vastavuse
kontroll
3.10 Küttesüsteemide hooldus

+

+

+

+

ei ole ettenähtud

AS “ECOMATIC“
akt 09.03.2015

(kord kvartalis)

3.11 Elektripaigaldiste tehniline kontroll

3.12 Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse
kontroll

+

+

3.13 Kui hoones on tulekaitsevahendiga
kaitstud kandekonstruktsioonid - hoone
kandekonstruktsioonide tulepüsivuse kontroll
3.14 Tulekustutite kontroll ja hooldus

+

+

Aknahooldus, uksesulguri
reguleerimine, tihendite
vahetus
OÜ AVALANI
akt 01-15. 06.02.2015

+

+

+

kontrolli aruanne
Joala Elekter № 2022012
14.12.2012 a.

+

ei ole ettenähtud

15tk - 2.a kontroll,10.a
hooldus (01.05.201301.05.2015);
22 tk - 2.a kontroll,10.a
hooldus (märts 2014 –
märts 2016);
5 tk - 2.a kontroll,10.a
hooldus (september 2014
– september 2016)

3.15 Muud (kirjeldada):

Tulekustutite kokku:
35tk*6 kg
7 tk*1.4 kg

4. Valmisolek tulekahjuks

Jah

Ei

Märkused

4.1 Kas on olemas asutuse või ettevõtte
tulekahju korral tegutsemise plaan?

+

Kaskkiri 05.05.2014.a nr 1-7/74

4.2 Kas kõik töötajad on informeeritud
kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?

+

Käskkiri 29.08.2014.a nr 1-7/103
ja viimane instrueerimine tööle
vastuvõtmisel 23.03.2015.a.

4.3 Kas on kontrollitud evakuatsiooniteede ja pääsude nõuetekohasust ja kasutatavust?

+

Jelena Lutšezarnaja
(majandusalajuhataja)igapäevane visuaalne kontroll

4.4 Kas evakuatsiooniteed ja -pääsud on
nõuetekohaselt tähistatud?

+

igapäevane visuaalne kontroll

4.5 Kas territooriumisisesed teed ja
sisenemisteed hoonetesse on läbitavad?

+

igapäevane visuaalne kontroll

4.6 Millal toimus viimane õppus tulekahju
korral tegutsemise harjutamiseks?

15.05.2014.a kl 13.00

30.06.2014.a- tehniline personal
4.7 Millal toimus viimane tuleohutusalane
koolitus või instrueerimine asutuse või ettevõtte OÜ Ramrest
töötajatele?

4.8 Kas kõik asutuse töötajad on
tuleohutusalase koolituse või instrueerimise
läbinud?

Jah

4.9 Millal toimus viimane tuleohutusalane
koolitus või instrueerimine evakuatsiooni eest
vastutavatele isikutele?

16.05.2014.a – majandusalajuhataja

4.10 Kuidas toimub inimeste teavitamine tulekahjust?
Inimeste teavitamine toimub automaatse häiresignalisatsiooni abil.
Inimeste evakueerimine toimub korduva häiresignalisatsiooni kõla teavituse pärast.

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused

5.1 Enesekontrolli käigus avastatud puudus ja 5.2 Puuduse
tegevus puuduse kõrvaldamiseks
kõrvaldamise eest
vastutav isik

5.3 Puuduse kõrvaldamise
tähtaeg

Puudusi ei ole tuvastatud

6. Tegevused ehitises
Täidetakse eraldi leht iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva
määruse lisa 2 kohaselt tuleohutusaruande koostama
6.1 Asutuse või ettevõtte nimi:

6.2 Aadress:

Narva Soldino Gümnaasium

Tallinna maantee 40,21006 Narva 75026690

6.4 Tuleohutusalase enesekontrolli eest
vastutav isik

6.5 Kontaktandmed:

6.6 Vastutusala

Jelena Lutšezarnaja

35 69563;

Tuleohutuse eest
vastutav isik: Jelena
Lutšezarnaja;
evakuatsiooni
korraldamise eest
vastutav isik:Ljubov
Fomina

jelena.lutsezarnaja@soldino.edu.ee

6.7 Põhitegevuse iseloomustus:

Õppeprotsessi korraldamine

6.8 Asutuse kasutamise aeg (tööaeg):

7.00-19.00

6.9 Maksimaalne kasutajate arv
tegevuspinnal:

980 inimest

6.10 Nendest töötajad:

100 töötajat

6.11 Nendest külastajad:

Umbes 10 külastajat

6.3 Äriregistri nr:

Jah

Ei

Märkused

6.12 Kas ettevõtte tuleohutuse eest vastutav +
personal on koolitatud vastavalt oma
kohustustele tuleohutuse tagamisel?

16.05.2014 J.Lutšezarnaja
„Tuleohutusalane väljaõpe“,
Juunika õppekeskus

6.13 Kas kõik töötajad on informeeritud
+
kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?

Koolitused

6.14 Kas töötajatele on õpetatud esmaste
tulekustutusvahendite kasutamist?

2009.a koolitus
Koolikodulehel on info kustutite
kasutamisest
http://www.soldino.edu.ee/pildid/8
/801/kustuti.pdf

+

6.15 Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või isesüttimisele
kalduvaid ained (kui jah, siis nimetada ained ja nende kogused): Ei
7. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri):
Jelena Lutšezarnaja
31.03.2015

