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Lisa 
 
 

ALKOHOLI VÕI NARKOOTIKUMIDE TARVITAMISE KONTROLLIMISE PROTOKOLL 
 
 
“______” _______________ 20__ . a _____________________________________________________ 

(koostamise kuupäev)    (koostamise koht) 
 

Protokolli koostaja: __________________________________________________________________ 
(ees- ja perekonnanimi)    (ametikoht)   

         __________________________________________________________________ 
(vangla) 

 
Kontrollile allutatud kriminaalhooldusalune 

Eesnimi: ____________________________________________________________________________ 

Perekonnanimi: _______________________________________________________________________ 

Isikukood, selle puudumisel sünniaeg: _____________________________________________________ 

Elukoht: _____________________________________________________________________________ 
 
Kontrollile allutatud kriminaalhooldusalusele selgitatakse toimingu põhjust ja eesmärki, õigust tutvuda 
kontrollimise protokolliga selle koostamisel, teha protokolli avaldusi ja esitada selgitusi, nõuda 
alkoholisisalduse kindlaksmääramist veres või väljahingatavas õhus või bioloogilise vedeliku või 
vereproovi uuringut, esitada vaie vangla direktorile. 

Kontrollimise kuupäev ja kellaaeg: _____________________________________________________ 

Kontrollimise koht: ____________________________________________________________________ 

Kasutatud indikaatorvahend (mark/mudel ja number): _________________________________________ 

Indikaatorvahendi järgmise kontrollimise kuupäev: ___________________________________________ 

Indikaatorvahendi tulemus:  □ negatiivne  □ positiivne 
 
Kontrollile allutatud kriminaalhooldusalusel esinevad alkoholi või narkootikumide tarvitamisele 
viitavad tunnused 

1. Välimus (sh riietus): □ puhas □ määrdunud □ väga määrdunud 

2. Vigastused:____________________________________________________________________ 

3. Süstejäljed:____________________________________________________________________ 

4. Alkoholilõhn: □ jah   □ ei 

Märkused: ____________________________________________________________________ 

5. Silmade punetus: □ jah  □ ei 

6. Pupillid:  □ suured  □ väikesed 

7. Hälbed silmade välimuses ja silmavaates: ___________________________________________ 

8. Reaktsioon: □ normaalne  □ häiritud  □ väga aeglane 

Märkused: ____________________________________________________________________ 



9. Kõne:  □ selge □ segane  □ arusaamatu  □ kiire  □ aeglane 

Märkused: ____________________________________________________________________ 

10. Aja-, isiku- ja kohataju: □ selge  □ esineb häireid □ ei taju 

Märkused: ____________________________________________________________________ 

11. Teadvusel:  □ jah □ ei 

Märkused: ____________________________________________________________________ 

12. Mälu: mäletab viimase 24 tunni sündmusi □ jah  □ ei 

Märkused: ____________________________________________________________________ 

13. Tasakaal ja koordinatsioon:  □ häireteta  □ kerged häired  □ väga häiritud 

Märkused: ____________________________________________________________________ 

14. Käitumine:  □ normaalne  □ rahutus  □ unisus   □ higistamine 

□ värisemine  □ nutmine  □ oksendamine  □ sage urineerimine 

□ ärritumine □ apaatsus  □ omamehelik käitumine □ ründav käitumine 

Märkused: ____________________________________________________________________ 

Kriminaalhooldusaluse kaebused tervise suhtes: 

 

 

 
 
Märkused kontrollimisest keeldumise või kontrollimise takistamise kohta: __________________________ 

 

 

 
HINNANG: 
Lähtudes ülalkirjeldatud tunnustest _____________________ kontrollile allutatud kriminaalhooldusalusel 

(ei esine, esineb) 
kontrollimise ajal _____________________________________ tarvitamisele viitavaid tunnuseid. 

(alkoholi või narkootikumide) 
       

 
Kontrollile allutatud kriminaalhooldusaluse selgitused ja märkused (sh selgitused viimase 24 tunni 
jooksul kasutatud ravimite ning alkoholi või narkootikumide tarvitamise jms kohta):  

 

 

 

 

 

 
Kriminaalhooldusalune: _________________________________  
     (allkiri) 
 
Protokolli koostaja: _____________________________________  

(allkiri) 


