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Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn  

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee 

 

 

 

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR 12.5-1/22/3262-1 LISA: KOOLIEELSE 

LASTEASUTUSE TERVISEKAITSENÕUDED 

 

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD: 

 

1. ÜLDINFO: 

Laste arv rühmades: 

.............................. liitrühma, registreeritud laste arv: .............................. 

3 sõimerühma, registreeritud laste arv: 46 

7 aiarühma, registreeritud laste arv: 128 

Kontrollimise ajal kohal viibinud laste arv, kokku: 116 

Jah Ei 

  Kehtiv koolitusluba 01.01.2010. a seisuga. 

  Ujula. 

  Valdusel on kasutusluba 

  Lasteasutus asub korterelamus või muus üldkasutatavas hoones. 

  Olemas arengukava kehtib kuni 2024   

Märkused: 

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

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

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

 

2. RISKIANALÜÜS: 

Jah Ei 

  Riskianalüüsi tulemused on dokumenteeritud. 

Märkused: 

Riskianalüüsi tulemusi uuendatakse aastas korra (enne uue õppeaasta algust) 

 

3. MAA-ALA: 

Jah Ei 

  Lasteasutusel on omaette maa-ala. 

  Maa-ala on eemal saasteallikatest. 

  Maa-ala on valgustatud. 

  Lasteasutuses on laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalus.* 

  Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud. – piiritletud aiaga, lukustatud jalgvärav 

  Lasteasutuse maa-ala on heakorrastatud. 

  Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, masinad ja ohtlikud seadmed on lastele  

kättesaamatus kohas. – eraldi kuur 

Märkused: 

Territooriumi heakorra eest vastutab majandusala juhataja. 
*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a. 

 

4. MÄNGUVÄLJAK JA MÄNGUVÄLJAKU VAHENDID: 

Jah Ei 

  Lasteasutusel on mänguväljak(ud). – sõimelastele on eraldi piiritletud mänguala. 

  Mänguväljaku pindala on nõuetekohane. 

  Sõidu- ja jalgteed ning platsid rataste või muude vahenditega sõitmiseks on lastele 

sobivad. – ratastega sõitmiseks on tagatud kõvakattega ala 

Mänguväljaku pinnakate: liiv, muru ja kumm 

  Mängu- ja võimlemisvahenditel on olemas tootja juhendid. 

  Mänguväljakute ja mänguväljakute vahendite ohutust kontrollitakse  

Kirjeldada kui tihti ja kas on määratud vastutav isik ning kas kontrollimise tulemused fikseeritakse: 

Majandusjuhataja teostab kaks korda kuus mänguväljakute kontrolli 

  Mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad 

laste eale. 

mailto:kesk@terviseamet.ee
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  Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul kannavad lapsed kiivrit (kohustuslik).  

  Liivakaste saab pärast kasutamist katta sobiva kattega. – vajalikud katted on tagatud 

kõikidel liivakastidel 

Märkused: 

Liiva vahetatakse/tuuakse juurde kaks korda aastas.  

 

5. LASTEASUTUSE HOONE, RUUMID: 

Jah Ei 

  Sisse- ja väljapääsul on tõkestatud külma õhu pääs ruumidesse. 

  Hoone sissepääsul on varikatus* 

  Ruumide koosseis vastab nõuetele. 

  Trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikäsipuuga ning valgustatud. 

  Trepi ja rõdu turvapiirde kõrgus on vähemalt 1 meeter. 

  Turvapiirde varbade vahe on kuni 0,1 meetrit. 

  Alates nelja astmega trepist on mõlemal pool treppi või kaldteed lastele sobival kõrgusel 

trepikäsipuu. 

  Läbipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutust 

materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ning lapsele nähtavalt märgistatud. –  

  Ruumides on piisavalt liikumisruumi arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks 

  Laste ruumide seinad on viimistletud ja puhastatavad. 

  Laste ruumides on lapsekindlad elektripistikupesad või asuvad lapsele kättesaamatul 

kõrgusel. – kõik pistikud on varustatud lapsekindla kattega. 

  Trepi esimene ja viimane aste on arusaadavalt märgistatud. 

  Lasteasutuses on ahjuküte. 

  Küttekolde suu asub rühmaruumis. 

Märkused: 

Saali ukseklaasidel puudus nähtav märgistus 
*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a. 

 

6. RUUMIDE SISUSTUS: 

Jah Ei 

  Tualettruumi ja nõudepesukoha seinad on 1,5 meetri kõrguselt kaetud niiskuskindla, 

kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga. 

  Ruumide sisustus (mööbel, sanitaarseadmed jm) on kergelt puhastatav ja desinfitseeritav. 

  Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega ja/või nagidega laste üleriiete ja 

vahetusriiete paigutamiseks. 

  Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht. 

  Asutuses on võimalus kõigi laste märgade välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks. – 

kuivatamiseks kasutatakse stangesid ja radiaatoreid 

  Lasteaiarühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.*  

  Sõimerühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.*  

  Tualettruum on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega. 

  Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga. – reguleeritava kõrgusega toolid ja 

laud. 

  Igal lapsel on eale ja kasvule vastav voodi või oma päevane puhkamiskoht. 

  Voodi põhi on kõva. 

Märkused: 

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

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

................................................................................................................................................................ 
*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a. 

 

 

 

7. RUUMIDE SISEKLIIMA: 

Jah Ei 

  Kaitseks otsese päikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja mänguruumi 

päikesepoolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega. 
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  Mängu- ja magamisruumi on paigutatud termomeetrid laste viibimistsoonis. – 

termomeetrid on nii magamisruumis kui ka mänguruumis. 

  Mängu- ja magamisruumi temperatuur vastab nõuetele. – 220C 

  Rühmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral võimaldavad tuulutamist. 

  Pesemiseks kasutatava vee temperatuur on nõuetekohane. 

Märkused: 

Ventilatsioonisüsteemide hooldust teostatakse 1 kord aastas. Viimane hooldus teostatud 

Vendipuhastus OÜ (registrikood) poolt 25.07.2022 

 

8. VALGUSTUS: 

Jah Ei 

  Ruumides on loomulik valgustus. 
(välja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv riietusruum, toidunõude pesuruum ja teised abiruumid) 

 

Kunstliku valgustuse mõõtmist teostati: 30.12.2020, MHV Elektrikontroll OÜ (registrikood), 

protokolli nr 20-06121 
(kuupäev, mõõdistuse teostaja, protokolli number) 

 

Kunstliku valgustuse mõõtmiste tulemused: vastavad standardis kehtestatud nõuetele. 

Märkused: 

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

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

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

 

9. RUUMIDE JA SISUSTUSE KORRASHOID: 

Jah Ei 

  Ruumid ja sisustus on puhtad. 

  Voodipesu ja käterätikud on puhtad, pesu vahetatakse regulaarselt vastavalt 

määrdumisele, kuid mitte harvem kui üks kord iga kümne päeva tagant. 

  Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse „Kemikaaliseaduse” nõuetele vastavaid 

asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile.  

  Pindade desinfitseerimisel kasutatakse „Biotsiidiseaduse” nõuetele vastavaid 

desinfitseerivaid aineid. – tellitakse ecosternist 

  Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis 

või lukustatud puhastusvahendite kapis. Va õnneseene rühmas 

  Ruumides ei ole närilisi ega kahjurputukaid. – ei ole 

Märkused: 

Õnneseene rühmaruumi valamu kapis nõudepesu kapslid ja koristus inventar lastele kättesaadavas 

kohas. 

 

10. LASTE TERVISE EDENDAMINE: 

Jah Ei 

  Lasteasutuse arengukavas on määratud kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja 

tegevused. 

  Nakkushaiguse kahtlusega last on võimalik eraldada teistest lastest. 

Märkused: 

Nakkushaiguse kahtluse korral võetakse ühendust lapsevanemaga. Last on võimalik teistest lastest 

eraldada. 

 

11. PÄEVAKAVA: 

Jah Ei 

  Päevakava on nõuetekohane ja kinnitatud direktori käskkirjaga. 

  Päevakavas on arvestatud tervisekaitsenõudeid. 

  Päevakavas on piisavalt tegevusi, mis toimuvad õues. 

Märkused: 

Kinnitatakse iga õppeaasta alguses. 

 

12. PERSONAL: 

Tervisekontrollile kuuluvate isikute arv: 48 
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Tööle asumisel tervisetõendi esitanud isikute arv: 48 

Märkused: 

Enesekontrolli plaani alusel esitatakse tööle asumisel uus kehtiv tervisetõend.  

 

Täiendavad märkused: 

Lasteaia ruumid on puhtad ja heas seisukorras. Inspekteerimisel ilmnenud tähelepanekud: 

- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse 

lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 

12 lg 3 alusel peavad  puhastamiseks kasutatavate seadmete, puhastusvahendite ja -ainete 

ning teiste kemikaalide hoidmiseks olema lukustatud kapis. 

- § 6 lg 4 tuleb saali ukseklaasid lastele nähtavalt märgistada. 

 

 

 

Ametnik: Liis Kukk /allkirjastatud digitaalselt/ 
(nimi, allkiri) 

 


