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l Siseministri 10. r,eebruari 201 1. а mЁzirusе пr l
..Nбuded tuleohutuse enesekontrollile ja

tuleohutusaruandele nin g tuleohutusaruande
koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid"

lisa l

(siseministri 10.09.2013 miiДruse nr 27 sбпаstusеs)

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

1. Tuleohutusaruande tiiitja andmed

l es-.ja perekonnanimi: valentina petýorina

1.4. Vajaduse korral muud kontaktandmed, nt postiaadress vms: mail@pahklimae.edu. ее

2. Ariregistrikood чбi isikukood: 15024З57 ja ehitisregistri kood |2025'7З59

,,i iro kasutamisotstarve: pбhikooli чбi gUmnaasiumi брреhоопеhоопе

' -: . i;h itise aadress : Ida-Viru maakond, Nаrча linn, Рёhklimёе tn З

Ehitises viibivate inimeste maksimaalne аrч: 1 089
.)

1.2. Telefoninumber:

l .3. E-post: valentina.petsorina@pahklimae.edu.ee

2. Ehitise andmed

2.1. Ehitise omanik (nimi):

2.6. Ehitise pindala (suletud netopind m2): 6 44].,з

2.7. Komrste аrч: korpus I - 4
korpus I1,1lI-2

2.8. Keldrikorruste аrч: 2.9, Рббпiпgч olemasolu (аЫеi):

2.10. Tehtud iimberehitused (viimase aastajooksul tehtud iimberehitused ja sellega seotud ehitise osad):

2.12. Ehitises tббtачаtе inimeste аrч: 1 l8

2.1З. Ehitises toimuvad tegevused (loetelu
ehitises paiknevatest asutustest,

;:fievбtetest, rentnikest vms tegevuste чбi
kasutamisotstarvete kaupa)

2.14. Asufuse чбi ettevбte
juriidiline nimetus

2.15. Paiknemine
ehitises (komrs чбi

ehitise osa)

2.16. Kasutatava
pindala suurus

(-')

,- iit,t sLttltlatud брреkача
iseerimisele tunni ja tunnivёlisel ajal,

, iaste aгendamiseks ja toetamiseks

ýarva Рёhklimёе G[jmnaasium
'.rеg15024З51)

Kasutatakse kogu
!,Iаrча Рёhklimёе
эOmпааsiumi hoonet

6 44l,з

Ioitlustamine : tббрёечаti 7.00- l 6.00 ЭU Mann Gruрр (registreeringu
т КТО001489)

l kоrrчs: soёgiruum ,4з,5

Ireeningud
Ieisepёev 18.00-20.00
\еljарёеч l8.00-18.45

ýarva Spordikool "Energia'' (reg
75009\77)

1 kоrrus: vбimla z99,з

Ehitise vбimalikud tulekatrjuriskid

2.5. Ehifusaasta: |9'lз



l

Ehitises tehakse tule- vбi plalп,aжohtlikke toimiпguid

Ehitises laйlstaalBe slaпes koglил;es рбlепшеrjаIе (еппt fui 1000 пt'1 vai
ohtlikke аiпеid
, ,,l,apcirasell уdiЬ ehitises yiibida iile ] 50 iпilпеsе

",:,sl ott itliпtesle еуаkuаtsiооп raskeпdatud убi keerukas

,jlilises yiibiyad ёёрсiеч riпgi kiilaslajad

Ehitises yiibiyad hoolealused (sh пii pcievasel ajal kui l{a ёёрdеч riпgi)

Tulekahju tagajdrjel yбiyad tekkida suured varakahjud

Рсjсjstеtёё tеgеmiпе оп ehitises keerulras (пt ligipCйs ehitisele, ohtlike аiпеtе
ol е mаs olu, р ikad s i s е п е mi s t е еkоппаd, kus tutamis t ё ёdе ke erukus j п е)

Vajaduse korral mcirkida muu tulekahjurisk:

2.18. Kas ehitise omanik ning valdaja оп iiks ja sama isik?

-tti 
ehitise опtапik ja valdaja оп eriпeyad isikud, kas пепdе yahel оп kirjalikult kokku lepitud yastutuse jaotus
,'ittft.tsltбuete tciitmisel (jah/ei1, sh millises dоkumепdis ol1see kaiaslalud?
l::itl.ja valdaja vahelei ole kirjalikku kokkulepet

] ]9. kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?

Kui еуаkuаtsiоопi skemaatiliпe laheпdus оп olemas, siis millises dokumeпdis оп see kajastatud?

http ://pahkl imae.edu.ee/index.php?id: 1 700

Iarva РЁhklimЁе GЁmnaasiumi evakuatsiooniplaanid

2.20 . Каs on olemas ehitise fu letбkkesektsioonide skeem/j oonis?

Kui tulеtбkkеsеИsiоопidе skeem/jooпis оп olemas, siis millises dоkumепdis оп see kajastatud?

Koolis on olemas'T.{arva P2ihklimZie Giimnaasiumi (Piihklim2ie 3, Narva) fuletбkkeuste ehitusprojekti korrigeerimine"
tбо пт 428-20|5. Тбёd оп tehtud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti poolt.

-T-1l. Kas ehitise juurde kuuluval territooriumil ladustatakse enam kui 1000 mЗ

р б [ evmaterj ale (st suures kopses pбlevmaterj ali ladustamine)?

,iIi;c! juhttl. оп ohjekti territooriumil pбlevmaterjali ladustamise kohta
, ll:l рlаап (sisaldab пcjiteks pбlevmaterjalide ladustamise asukohtasid ja

,.. l t,s е i d, j uur d е р cids ul е id, у ahe maid j пе ) ?

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, kiittesiisteemide ning muude seadmete, paigaldiste ja toimingute
kohta

ehitises оп ette niihtud jiirgmised
:,il,spaiilaldised чбi muud tuleohutusega

гliLrlised seadmed, paigaldised,
,.lsListeenlid vms?
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Kas tulekahjuteated tuleb
automaats elt Hrjireke skus es s е ?

_.,. Tшrvavalgustus

З.4. Piksekaitse

:,LlitsLl- ja soojuse eemaldamise
, irnestik

, I uiеtбrjе voolikuslisteem

З.7. Tulekusfutid

З.8. Kiittesiisteem (nt Иhk-, gaas- чбi
i edelkiifu sel tёбtачаd kiitteseadmed)

,,rltI i ats ioonisi.isteem

3. 1 . Automaatne tulekustutuss[jsteem

edastada SS Security
1о622з4

Е Dmitri
juhhov
11088191

leverwelt
U

23з9318

7.12.2о15

xit -

0.12.2015

-aaSta пе

ga-aaSta ne

:roll- SBS
rt Exit -

rum OU
126097з0

ekustuti

1.09.2015

ulekustuti

aatlusa kt

12.2015
. Petýorina

10611957

.11.2015

6.11.2015

.11.2015
net 112
net 116

[isteemi

puhastus

.05.2014

З.l0. Ehitise fuletбrje чеечбfukоhа
olemasolu ja korrashoid

З .2. Tulekahj usi gnal isatsioonisiisteem

tгоll -
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>* 9
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З.11. Vajadusel пtcit,girakse пlllll olulitte
tuleohutuspaigaldis. seacle упt s:

lekter/MTR-
.09.2013,

Jёrgimisе

рtеmЬеr

3.1З. Tuletбkkesektsioonide terviklikkuse visuaalne kontroll (sh
пбutud tuletбkkeuste olemasolu ja korrashoid)

1.09.2015

Z Elektгipaigaldise tehniline
, letekohasuse tunnistus)

kontroll (elektripaigaldise

З.14. Tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonide

4" Ehitises paikneva asutuse чбi ettevбtte valmisolek tulekahju kоrrаl tegutsemiseks
At,v е s t at alcs е е hit i s е s р а iht еу aid as utus i у б i е t t еу б t t е i d t е rv ikuп а

Jah Ei
Libiviimise/
kontrollimise

kuupiiev

MДrkused /

selgitused

4.1. Kas ehitises paikneva asufuse чбi ettevбtte kohta on
olemas fulekahju kоrrаl tegutsemise plaan? Plaan оп

kinnitatud NPG
kёskkirjaga

01.09.11 пr ]..1-

6/2ол

i 12. Kas tббtajad чбi teenistujad on saanud enda
i ametikohale vastava tuleohutuskoolituse чбi juhendamise

_ ',:kah.iu kоrrаl tegutsemiseks?

[5.05.2015

';iltaiad чбi teenistujad оп saanud vajaliku
ill ir.)i _juherrdamise ehitise tulekustutusvahendite,

".stevahendite чбi tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks?

15.05.2015

4.4. kas evakuatsiooni eest vasfutavad isikud on saanud
vajaliku viiljaбppe чбi juhendamise?

15.05.2015

4.5. Kas on korraldafud, kuidas tulekahjust teavitaИkse
kбiki ehitises viibivaid inimesi (sh tббtajad, ki,ilastajad,
бpilasedjne)?

t5.05.2015

4.6. kas on korraldatud, kuidas tagatakse kбikide ehitises
viibivate inimeste evakuatsioon (sh ki,ilasИjad,
hoolealused, бpilased jne)?

25.05,2015



,{.7. Kas ehitises оп riidud lёbi бррus ruIekahju kопаl
legutsemise ja evakuatsiooni kоhи?

25.05.2015 25.05.2015
toimunud
eva kuatsiooniбppus
е tulemused on
fikseeritud
koolidokumendis
"Eva kuatsioon iбррu
se rарогt"

4.8. Kas ehitises оп regulaarselt kontrollifud
evakuatsiooniteede ja -piiiisude nбuetekohasust (sh vabalt
l 2ibitavust j а kasutatavuф?

)1.12,2о1,5

l Kas ehitise evakuatsiooniteed ja -pёiisud ning
l l l t il spai gal d ised оп nбuetekohaselt tah istatud ?

эL.12.20L5

\i. kas tetTitooriumisisesed teed ja sisenemisteed
Lilsse on piiёstemeeskondadele lilbitavad?

)1,.t2,2015

5. Enesekontrolli kiiigus avastatud puudused ja nende kбrчаldаmiпе

5.1. Enesekontrolli kёigus avastatud puudus
5.2. Tegevus puuduse

kбrvaldamiseks j а likvideerimise
5.З. Puuduse kбrvaldamise

eest vasfutav isik /
osakond / ametikoht vms

б. Tegevused ehitises'cjidetalBe eraldi leht vбi vorm iga ehitises tеgutsеча аsutusе чбi etteyбtte kohta, mille kohta реаь Иеsоlеvа mcjcjruse
lisa 2 kohaselt tuleohutusaruaпde koostama

,З829 direktori k.t.
,, 

: i,Рр€_п_ц.!jдцз€€_d_ц.ее
.::i majandusjuhataja

6.1. Asufuse чбi ettevбtte nimi 6.2. Juriidiline aaфess
Nаrча Рёhklimёе Gilmnaasjum ёhklimёе З, 206О5 Narva, lda-Viru

6.4. Kontaktandmed б. 5. Tuleohufu .al.as", епеsеkопrоlЦ
ise eest vasfutav(ad) isik(ud

6.6. Tuleohufuse eest
vastutava(te) isiku(te) vastutusala'alentina Реtýоriпа

andusjuhataja
'uleohutuse tagamine

6. 7. Pбhitegevuse kirjeldus:
6.8. Asufuse чбi ettevбtte kasutamir. кл E-R 07.30-19.30 ja L О7.3О-15.3О
б.9. Maksimaalne kasutai
б.10. Nendest tбcitajaid чбi teenistuiЙ

6.11. Kas asufuse чбi еttечбtt"@
konal tegutsemise plaan?



6,12. Kas asufuse чбi ettevбtte kohИ оп тббtаjаd yбi
teenisfujad saanud tчlеоhuПrsаlаsе koolitusc 1-6i jйendamise
tulekahj u kоrrаl te gutsemiseks?

{ ]з. K.as asutuse чбi etterбtte kohta оп taqatud tбёtаjаtеlе
tee:nistujatele vajalikud oskused tulekusturusrahendite.
:,, a!letldite чбi tuleohutuspaigaldlste kasutamiseks?

* kas asutuses чбi еttечбпеs ladustatakse \ dl tббdeldakse
, lillvatusoht|ikke чбi isesLittimisele ka]dur aid ained?

р lahyatusohtlike vбi isesйttimbele kдlйлуаtе
kogused.

аiпе nimefus:
аiле nimetus:
аiпе nimetus:

аiпеtе ladustamisel убi tбёtlеmisеl mcirgitakse аiпеtе пimеtusеd ja

r,1 . Tuleohшtusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete бigsust (пimijа allkiri):
.* Valentina Petýorina

,l,:.tande esitam ise kuupiiev: 29.02.201 6

7. Tuleohutusaruande Knnitamine

kogus:
kogus:
kogus:


