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Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemis töödeldavad andmed 
 
 
I. Seadmete andmestik  
1. Seadme kohta kantakse andmestikku järgmised andmed:  
1.1. seadme liik;  
1.2. seadme registrinumber ja ehitisregistri kood;  
1.3. seadme nimetus;  
1.4. andmed seadme omaniku ja valdaja kohta – füüsilise isiku nimi, isikukood, kontaktandmed 
või juriidilisest isikust ettevõtja ärinimi, äriregistri kood ja kontaktandmed;  
1.5. e-posti aadress seadme teavituse jaoks;  
1.6. seadme asukoha aadress;  
1.7. andmed seadme tootja, valmistaja või projekteerija kohta – füüsilise isiku nimi, isikukood ja 
kontaktandmed, või juriidilisest isikust ettevõtja ärinimi, äriregistri kood ja kontaktandmed;  
1.8. seadme tootmise aeg;  
1.9. andmed seadme ehitaja või paigaldaja kohta – füüsilise isiku nimi, isikukood ja 
kontaktandmed, või juriidilisest isikust ettevõtja ärinimi, äriregistri kood ja kontaktandmed;  
1.10. seadme paigaldamise aeg;  
1.11. andmed seadme kasutamise järelevaataja kohta või elektripaigaldise puhul selle kasutamise 
eest vastutava kompetentse isiku kohta – füüsilise isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;  
1.12. lisainfo; 
1.13. olenevalt seadme liigist kantakse andmestikku järgmised andmed:  
1.13.1. elektripaigaldiste osas – peakaitsme suurus (A), võrguühenduse maksimaalne võimsus 
(kW), nimipinge (V), juhistikusüsteem, toitekaabli parameetrid, liitumisdokument, 
liitumispunkt/toitepunkt, kirjeldus (nt eluhoone, büroohoone jne), peakaitsme tüüp, ehitise 
andmed (ehitisregistri kood, ehitise nimetus, ehitise staatus);  
1.13.2. gaasipaigaldiste osas – toru materjal, kogupikkus (m), gaasitarviti mark, maksimaalne 
lubatud töörõhk (MOP) enne ja pärast redutseerimist (bar), töörõhk (OP) enne ja pärast (bar), 
tarvitite arv, suurima tarviti võimsus (kW), küttegaasi liik, tarvitite koguvõimsus (kW), väikseim 
ja suurim läbimõõt (mm), gaasipaigaldise kategooria;  
1.13.3. katelde osas – koordinaadid, kütus, tootja antud number, tüüp, mark, keskkond, võimsus 
(MW), rõhk (bar), temperatuur (ºC), maht (L), katla järelevalve viis;  
1.13.4. ohtlike vedelike veoanumate osas – tootja antud number, mahuti tüüp, mark, maht (m3), 
temperatuur (ºC), töörõhk (bar), keskkond, sektsioonide arv, liiklusregistri number;  
1.13.5. ohtlike vedelike paiksete anumate osas – koordinaadid, tootja antud number, mahuti tüüp, 
maht (m3), temperatuur (ºC), keskkond, otstarve, asetus, piirrõhk (bar), töörõhk (bar), 
sektsioonide arv, asendiplaani number, mark;  
1.13.6. surveanumate osas – koordinaadid, tootja antud number, tüüp, mark, maht (L), 
temperatuur (ºC), rõhk (bar), keskkond, otstarve;  
1.13.7. survetorustike osas – keskkond, pikkus (m), läbimõõt (mm), temperatuur (ºC), rõhk (bar), 
torustiku algus ja lõpp, otstarve;  
1.13.8. liikuvate tõsteseadmete osas – tootja antud tunnusnumber, mark, tõstevõime (T), 
tõstekõrgus (m), VIN-kood, veoki registreerimisnumber, tootja lubatud lisaseadmete andmed;  
1.13.9. statsionaarsete tõsteseadmete osas – koordinaadid, tunnusnumber, mark, tüüp, tõstevõime 
(T), tõstekõrgus (m);  



1.13.10. köisteede osas – koordinaadid, liikumiskiirus (m/s), tõstenurk (kraadi), liini pikkus (m), 
tõstekõrgus (m), tehasenumber, tõste- või veovõime (in/h), tehnohooldaja;  
1.13.11. liftide osas – koordinaadid, tüüp, tõstevõime (kg), liikumiskiirus (m/s), tõstekõrgus (m), 
peatuste arv, tehase number, tehnohooldaja;  
1.13.12. atraktsioonide osas – mark, tunnusnumber, maksimaalne ettenähtud inimeste arv, 
liikumiskiirus (m/s), tõstekõrgus (m), atraktsiooni alusvankri veoki registreerimisnumber ja VIN-
kood, kui need on asjakohased;  
1.13.13. ehitus- ja platvormtõstukite osas – koordinaadid, tehasenumber, liikumiskiirus (m/s), 
tõstekõrgus (m), tõstevõime (kg), peatuste arv, mark, tehnohooldaja; 
1.13.14. eluruumi gaasiseadme osas – eluruumi number, eluruumi aadress, gaasiseadme 
olemasolu, gaasiseadme tüüp, ehitisregistri kood. 
1.14. Seadme auditi ja kontrolli kohta kantakse seadmete andmestikku järgmised andmed: 
1.14.1. seadme auditi või kontrolli tellija, kui see ei ole seadme omanik või valdaja, siis tellija 
nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel 
sünniaeg; 
1.14.2. seadme auditi/kontrollitegija nimi ja registrikood, auditit/kontrolli vahetult teinud isiku 
nimi ja kontaktandmed, auditi/kontrolli teostamise kuupäevad, protokollide numbrid, kontrolli 
tulemused ning järgmise auditi/kontrolli aeg; 
1.14.3. auditi/kontrolli protokoll ja auditi/kontrolli järeldusotsus. 
 
II. Tunnistuste andmestik  
2. Tunnistuste kõikide liikide kohta kantakse tunnistuste andmestikku järgmised andmed:  
2.1. tunnistuse omaniku nimi, isikukood, kontaktandmed;  
2.2. valdkond ja tegevusala;  
2.3. pädevusulatus;  
2.4. tunnistuse number;  
2.5. tunnistuse andmise kuupäev ja otsuse number;  
2.6. tunnistuse kehtivuse lõpu kuupäev;  
2.7. tunnistuse andja;  
2.8. allkirjastaja;  
2.9. lisainfo.  
 
III. Lubade andmestik  
3. Lubade kohta kantakse lubade andmestikku järgmised andmed:  
3.1. loa omaniku ärinimi, äriregistri kood ja kontaktandmed;  
3.2. valdkond ja tegevusala;  
3.3. loa number;  
3.4. loa andmise kuupäev ja otsuse number;  
3.5. loa kehtivuse lõppkuupäev;  
3.6. loa andja;  
3.7. allkirjastaja;  
3.8. lisainfo.  
 
IV. Ameti tegevusvaldkonnaga seotud sündmuste andmestik  
4. Sündmuste kohta sisestatakse andmestikku järgmised andmed:  
4.1. sündmuse liik;  
4.2. sündmusest teavitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed;  
4.3. esmane info sündmusest;  
4.4. toimumise aja kuupäev ja kellaaeg;  
4.5. sündmuse toimumiskoha aadress;  
4.6. toimumiskoha nimi;  
4.7. koordinaadid;  



4.8. lühikirjeldus;  
4.9. seotud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja seos sündmusega;  
4.10. varalise kahju suurus;  
4.11. sündmuse põhjus;  
4.12. sündmuskoht – elamu, avalikult kasutatav hoone;  
4.13. sündmuste liigituse astmed;  
4.14. sündmuse põhjuse/tagajärje kirjeldus. 
 
V. Väärteomenetluse andmestik 
5. Väärteomenetluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed: 
5.1. menetleja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, telefoninumber ja e-posti aadress; 
5.2. menetlusaluse isiku andmed:  
5.2.1. juriidilise isiku nimi/füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi; 
5.2.2. registrikood/isikukood; 
5.2.3. elukoha/asukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress; 
5.3. menetlusaluse isiku seadusliku esindaja ja/või kaitsja andmed: 
5.3.1. ees- ja perekonnanimi; 
5.3.2. telefoninumber ja elektronposti aadress; 
5.4. tunnistaja andmed: 
5.4.1. ees- ja perekonnanimi; 
5.4.2. isikukood; 
5.4.3. elu- või asukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress; 
5.5. väärteoasja number; 
5.6. menetluse alustamise ja lõpetamise aeg; 
5.7. rikutud õigusnorm ning väärteo kvalifikatsioon; 
5.8. menetluse seis; 
5.9. väärteoga seotud sündmuse toimumise aeg ja koht ning sündmuse liik; 
5.10. menetlev asutus; 
5.11. lahendi number ja lahendi või toimingu tegemise aeg; 
5.12. lahendi liik ja alus; 
5.13. lahendi või toimingu sisu või kirjeldus; 
5.14. karistuse määr, menetluskulude liik ja summa; 
5.15. viitenumber ja tasumise või täitmise tähtaeg; 
5.16. trahvi tasumise kuupäev; 
5.17. maksja nimi; 
5.18. viitenumber; 
5.19. summa ja makse selgitus; 
5.20. seotud menetlusotsustus. 
 
VI. Toote ohutuse alase teate andmestik  
6. Toote ohutuse alase teate koostaja ja teavitatud toote kohta kantakse andmekogusse järgmised 
andmed: 
6.1. teate koostanud riik ning asutus; 
6.2. koostaja kontaktandmed; 
6.3. koostamise kuupäev; 
6.4. tootele selle identifitseerimiseks omistatud kood, toote nimetus, kategooria, kaubamärk, tüüp 
või mudel, tootmisaasta ja seerianumber; 
6.5. esmase turustamise aasta; 
6.6. pakendi, mõõtmete ja välimuse kirjeldus või foto; 
6.7. päritolumaa; 
6.8. tootja või tootja ametliku esindaja või importija ning edasimüüjate nimed, aadressid, 
telefoni- või faksinumbrid ja e-posti aadressid; 



6.9. tootele kohalduvad Euroopa Liidu õigusaktid; 
6.10. tootele rakenduvad standardid; 
6.11. toote nõuetele vastavuse seaduse kohaselt ettenähtud CE-vastavusmärgise olemasolu; 
6.12. vastavushindamise deklaratsiooni olemasolu; 
6.13. õigusakt või standard, mille alusel koostati deklaratsioon; 
6.14. toote testimise raport; 
6.15. testitud toodete arv; 
6.16. tootevea tüüp ja sellest tingitud ohu klassifikatsioon ning vea kirjeldus; 
6.17. tootega seotud õnnetuse kirjeldus; 
6.18. toote suhtes rakendatud meede tulenevalt toote nõuetele vastavuse seadusest; 
6.19. toote suhtes rakendatud meetme õiguslik alus; 
6.20. toote suhtes rakendatud meetme eesmärk ja ulatus; 
6.21. toote suhtes rakendatud meetme rakendamise alguse kuupäev ja kestus. 
 
VII. Dokumendiregister ja järelevalvemenetluste andmestik  
7. Dokumendiregistrisse ja järelevalvemenetluste andmestikku kantakse järgmised andmed: 
7.1. Dokumendiregistri andmestikku kantakse järgmised andmed:  
7.1.1. dokumendi esitaja ees- ja perekonnanimi/ärinimi, isikukood/äriregistri kood, 
kontaktandmed;  
7.1.2. dokumendi nimetus;  
7.1.3. dokumendi kuupäev ja number; 
7.1.4. dokumendi sisu;  
7.1.5. dokumentide liigitusskeemi sari;  
7.1.6. juurdepääsu piirangu alus ja kehtivus. 
7.2. Riikliku järelevalvemenetluste andmestikku kantakse järgmised andmed:  
7.2.1. järelevalve objekti iseloomustavad andmed:  
7.2.2. järelevalve subjekti ees- ja perekonnanimi/ärinimi, isikukood/äriregistri kood, 
kontaktandmed;  
7.2.3. menetlusosalise ees- ja perekonnanimi/ärinimi, isikukood/äriregistri kood, kontaktandmed;  
7.2.4. dokumendi nimetus; 
7.2.5. dokumendi saamise/koostamise kuupäev ja number;  
7.2.6. dokumendi saatja ees- ja perekonnanimi/ärinimi, isikukood/äriregistri kood, 
kontaktandmed;  
7.2.7. dokumendi adressaadi ees- ja perekonnanimi/ärinimi, isikukood/äriregistri kood, 
kontaktandmed;  
7.2.8. menetlustoimingu läbiviimise kuupäev, koht ning alguse ja lõpu kellaaeg;  
7.2.9. menetlusdokumendi sisu; 
7.2.10. menetlusdokumendi allkirjastaja. 
 
VIII. Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande ning tagatiste 
andmestik 
8. Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruannete kohta kantakse 
andmekogusse järgmised andmed: 
8.1. reisiettevõtja nimi, registrikood, majandustegevusteate number, kontaktandmed; 
8.2. aruandeperioodi pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüük; 
8.3. pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste ettemaksed aruandeperioodi viimase päeva 
seisuga; 
8.4. järgneva kvartali täpsustatud planeeritav pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste 
kogumüük; 
8.5. planeeritav pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüük tegevuse alustamise 
aastal ning edaspidi viimase kvartali aruande järgmise aasta kohta kvartalite kaupa; 
8.6. reisiettevõtja tagatise olemasolu tõendav dokument. 



IX. Ohtlikke kemikaale käitlevate käitiste ja nende kohustusliku dokumentatsiooni 
andmestik 
9. Ohtlike kemikaalide käitiste ja nende kohustusliku dokumentatsiooni kohta sisestatakse 
andmestikku järgmised andmed:  
9.1. käitise nimi; 
9.2. käitaja; 
9.3. käitise aadress; 
9.4. ohukategooria; 
9.5. tegevusala; 
9.6. tegevusala kirjeldus; 
9.7. koordinaadid; 
9.8. telefon ja e-posti aadress; 
9.9. ohutuse eest vastutava isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed; 
9.10. andmed vastutuskindlustuse olemasolu kohta ja selle kehtivusaeg; 
9.11. riigilõivu tasumise kuupäev; 
9.12. keskkonnakompleksloa number;  
9.13. lõhkematerjaliseaduse käitlemiskoha käitamisloa number; 
9.14. käitise staatus; 
9.15. käideldavad kemikaalid; 
9.16. nõutud dokumendid; 
9.17. nõutud dokumentide esitamise ja kooskõlastamise aeg; 
9.18. nõutud dokumentide kooskõlastused. 
 
X. Suurettevõtja energiaauditite andmestik 
10. Suurettevõtjate energiaauditite andmestikku kantakse järgmised andmed:  
10.1. suurettevõtja nimi, registrikood, kontaktandmed; 
10.2. tegevusvaldkond/EMTAK kood; 
10.3. majandusaasta; 
10.4. töötajate arv; 
10.5. aastakäive; 
10.6. aastabilansi kogumaht; 
10.7. sertifitseeritud juhtimissüsteem, sertifitseerinud organisatsioon, sertifitseerimise kuupäev; 
10.8. lühikirjeldus energiatarbimist enimmõjutavatest tegevustest ettevõtja majandustegevuses; 
10.9. lühikirjeldus sertifitseerimise või auditi ulatusest, sh. partnerettevõtted ja seotud ettevõtted; 
10.10. tarbitud energiatoote kogus energiaühikutes aastate lõikes; 
10.11. tarbitud energia kogus tegevusele energiaühikutes aastate lõikes; 
10.12. viimase nelja aasta jooksul ellu viidud alternatiivse energiakasutuse ja energiasäästule 
suunatud tegevused ja meetmed ning nende hinnanguline energia tootmise- ja/või energiasäästu 
potentsiaal energiaühikutes aastate lõikes; 
10.13. järgmiseks neljaks aastaks kavandatud alternatiivse energiakasutuse ja energiasäästule 
suunatud tegevused, meetmed ja investeeringud ning nende hinnanguline energia tootmise- 
ja/või energiasäästu potentsiaal energiaühikutes aastate lõikes; 
10.14. energiaaudiitori nimi, isikukood, kutsetunnistuse number. 
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