
 
 

Siseministri  20. novembri 2014. a  määruse nr  48 
„Narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine organismis esinemise 

tuvastamiseks kasutatava indikaatorvahendi kasutamise ning selle dokumenteerimise kord“ 
lisa 

Korrakaitseorgan 
Struktuuriüksus 
Aadress, registrikood 
Indeks  
 

Indikaatorvahendi kasutamise  

PROTOKOLL 
 

“_____” _______________ 20___. a    ___________________________________ 
          (koostamise kuupäev)                   (koostamise koht) 

Indikaatorvahendi kasutamise koht: 
__________________________________________________________________ 

(maakond,  vald, linn, tee nimetus, maja number või km; tänavate vahel või muu täpsustav koht) 

Kontrollija:__________________________________________________________ 
(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi) 

Prooviandja: 
_______________________________________ isikukood ____________________ 

(eesnimi ja perekonnanimi)                               (ik puudumisel sünniaeg) 

Elukoht:____________________________________________________________ 
 
Isikule on selgitatud tema järgmisi õigusi: 
1) õigus teada toimingu põhjust ja eesmärki; 
2) õigus keelduda indikaatorvahendiga kontrollimisest; 
3) õigus tutvuda riikliku järelevalve meetme protokolliga ning teha meetme tingimuste, käigu ja 
tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; 
4) õigus esitada vaie korrakaitseorgani juhile või kaebus halduskohtule; 
5) õigus vaidlustada indikaatorvahendi näit ja nõuda narkootilise, psühhotroopse või muu 
joovastava aine organismis esinemise tuvastamist bioloogilise vedeliku proovi uuringuga.  
 
Nõustun       / ei nõustu         indikaatorvahendi kasutamisega ________________________ 

(allkiri)    

Kasutades “____”____________20___.a kell_______ indikaatorvahendit 
Tüüp ja nimetus__________________________________________ 
                                                                        (indikaatorvahendi tüüp ja nimetus) 
Indikaatorvahendi kehtivusaeg/kasutamisaeg__________________________________________ 
                                                                                                                (tootja määratud kehtivusaeg või kalibreerimisel määratud kasutamisaeg) 
 
indikaatorvahendi näit: negatiivne 
                                    positiivne:  

Märkused:_____________________________________________________________________ 
                                                                              (aine mille peale indikaatorvahend reageeris) 
Kontrolli tulemus: prooviandjal narkootilise aine tarvitamise tunnuseid ei esinenud  
                             prooviandjal esinesid narkootilise aine tarvitamise tunnused 
 
Uriiniproovi edastamine riiklikule ekspertiisiasutusele       
 

Siseministri 20. novembri 2014. a määrus nr 48 
„Narkootilise või psühhotroopse aine või 

muu joovastava aine organismis esinemise 
tuvastamiseks kasutatava indikaatorvahendi 

kasutamise ning selle dokumenteerimise kord” 
Lisa 



Prooviandjal esinevad joobeseisundile viitavad tunnused: 

Välimus: Vigastused  Süstejäljed 

Silmade punetus:  jah   ei 

Silma pupillid:  suured   väikesed  

Märkused:                                        
(nt silmad märjad, läikivad; pilk rahutu, ekslev; aeglane reaktsioon valgusele) 

 

Reaktsioonikiirus:   Normaalne           Häiritud             Väga aeglane  

Märkused:                                        

Kõne:       Selge              Segane              Arusaamatu       Kiire       Aeglane    

Märkused:                             

Aja-, isiku ja kohataju:  Selge       Esineb häireid     Ei taju  

Märkused:                            
(nt unine, ärkab kergelt, sügavas unes, meelemärkuseta, arusaamatu) 

Teadvusel: Jah            Ei 

Märkused:             

Mälu: Mäletab viimase 24-tunni sündmusi:  Jah  Ei 

Märkused:             

Koordinatsioon:             Häireteta    Kerged häired  Väga häiritud 

Märkused:             
(nt kõnnak kindel, kergelt taaruv, tuigerdav, tasakaaluhäire) 

Käitumine: Normaalne  Rahutus     Unisus 

Higistamine   Värisemine    Nutmine 

Oksendamine  Sage urineerimine   Ärritumine 

Apaatsus  Omamehelik käitumine   Ründav käitumine 

Märkused:            
              

(suhtlemisel tehtud tähelepanekud) 

Prooviandja selgitused ja taotlused: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Prooviandja: _________________________________________________________ 

(allkiri) 

Kontrollija:_______________________________  
(allkiri) 

Protokollija:__________________        
 (ees- ja perekonnanimi, allkiri) 

 


