
 1 

 
KINNITATUD 

Halinga vallavanema 
28.09.2012 käskkirjaga nr 19-2/11 

 
 
 

HALINGA VALLAVALITSUSE ASJAAJAMISKORD 
 
 
I. ÜLDOSA......................................................................................................................................3 

1.1. NORMATIIVNE KESKKOND...........................................................................................3 
1.2 ASJAAJAMISE KORRALDAMINE JA VASTUTUS........................................................4 
1.3 INFOSÜSTEEMID ...............................................................................................................5 
1.4 JUURDEPÄÄS DOKUMENTIDELE ..................................................................................6 

1.4.1 Teabe avalikustamine .....................................................................................................6 
1.4.2 Teabenõude täitmine.......................................................................................................6 

1.5 RAHVUSARHIIVILE ARHIIVI KOOSSEISU ESITAMINE.............................................6 
1.6 ASJAAJAMISE ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE........................................................6 

1.6.1 Asjaajamise üleandmine teenistussuhte lõppemisel .......................................................7 
1.6.2 Asjaajamise üleandmine teenistussuhte peatumisel .......................................................7 

II. DOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE......................................................7 
2.1 DOKUMENDIPLANGID JA DOKUMENDIVORMID......................................................7 
2.2 DOKUMENTIDE VORMISTAMINE .................................................................................8 

2.2.1 Üldnõuded dokumentidele..............................................................................................8 
2.2.2 Dokumendi loomine .......................................................................................................9 
2.2.3 Dokumentidele allakirjutamine ....................................................................................10 
2.2.4 Dokumendi kinnitamine ...............................................................................................10 

2.3 DOKUMENDILIIGID ........................................................................................................11 
2.3.1 Akt ................................................................................................................................11 
2.3.2 Ametikiri.......................................................................................................................11 
2.3.3 Korraldus, otsus ja määrus ...........................................................................................12 
2.3.4 Käskkiri ........................................................................................................................13 
2.3.5 Leping...........................................................................................................................14 
2.3.6 Memo............................................................................................................................14 
2.3.7 Protokoll .......................................................................................................................14 

2.4 PITSATID, NENDE HOIDMINE JA KASUTAMINE......................................................15 
2.5 DOKUMENDI KOOPIA, VÄLJAVÕTE JA ÄRAKIRI....................................................16 

III DOKUMENTIDE VASTUVÕTMINE JA VÄLJASAATMINE ............................................17 
3.1 POSTI VASTUVÕTMINE, ESMANE LÄBIVAATAMINE JA TÄITMISELE 
SUUNAMINE ...........................................................................................................................17 

3.1.1 Posti vastuvõtmine........................................................................................................17 
3.1.2. Dokumendi lahendamise tähtajad................................................................................18 

3.2 KONTROLL DOKUMENDI TÄITMISE ÜLE JA DOKUMENDI ..................................18 
LAHENDATUKS LUGEMINE ...............................................................................................18 
3.4 DOKUMENTIDE VÄLJASAATMINE .............................................................................19 

3.4.1 Dokumentide edastamine elektrooniliselt ....................................................................19 
3.4.2 Dokumentide saatmine krüpteeritult ............................................................................19 
3.4.3 Posti saatmine postiasutuse kaudu................................................................................19 

IV DOKUMENTIDE HALDAMINE ...........................................................................................19 
4.1 DOKUMENTIDE REGISTREERIMINE JA HÕLMAMINE ...........................................20 

4.1.1 Registreerimise üldnõuded ...........................................................................................20 
4.1.2 Dokumendile tehtavad märked.....................................................................................20 
4.1.3 Dokumendiregistrisse kantavad andmed......................................................................21 



 2 

4.1.4 Toimiku moodustamine................................................................................................21 
4.2 DOKUMENTIDE LIIGITAMINE JA DOKUMENTIDE LOETELU...............................22 
KOOSTAMINE.........................................................................................................................22 

4.2.1 Dokumentide loetelu ....................................................................................................22 
4.3 ASJAAJAMISEST VÄLJUNUD DOKUMENTIDE ARVESTUS JA HOID ...................22 

4.3.1 Ülevaade arhiivi koosseisust ........................................................................................22 
4.3.2 Arhivaalide hoid ...........................................................................................................23 
4.3.3. Lahendatud digitaaldokumentide hoidmine ................................................................24 

4.4  DOKUMENTIDE  HÄVITAMINE ...................................................................................24 
DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEMI...........................................................................................25 
AMPHORA HALDAMISE KORD JA NÕUDED SELLELE .....................................................25 
TEABENÕUDE MENETLEMISE KORD...................................................................................29 
TEABE ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS TUNNISTAMISE KORD ..........................33 
KÄSKKIRJA KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE................................................................36 
DOKUMENDI ELEMENTIDE  VORMISTAMINE ...................................................................38 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 

I. ÜLDOSA 
 
 
 
Dokumendihalduse korraldamise eesmärgiks on Halinga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus 
vastavas käändes)  tegevuse usaldusväärne dokumenteerimine, tegevuse läbipaistvuse,  
dokumentide autentsuse tagamine, headest tavadest ning üldtunnustatud viisakus- ja 
eetikareeglitest lähtumine. 
 
Vallavalitsuse asjaajamiskord (edaspidi asjaajamiskord) kehtestab asjaajamise ja 
dokumendihalduse korraldamise põhinõuded ja on kohustuslik kõigile teenistujatele. 
 
Asjaajamisperioodiks dokumentide haldamisel on kalendriaasta (1. jaanuarist kuni 31. 
detsembrini). Töörühmade ja volikogu komisjonide asjaajamisperioodiks on nende tegevuse 
periood. 
Asjaajamiskord hoitakse vastavuses normatiivaktides ja vallavalitsuse tegevuses toimuvate 
muudatustega. 
Vallavalitsuse elektronposti aadress on halinga@halingavald.ee ja veebilehe aadress on 
www.halingavald.ee. 
Sideandmed avalikustatakse valla veebilehel. Juhul kui sideandmed muutuvad, avalikustab 
vallavalitsus vähemalt 10 tööpäeva enne andmete muutmist.  Vallavalitsuse ametliku 
elektronposti aadressi muutumisel tagab  vallavalitsus vana aadressi kasutamise vähemalt 6 kuud 
pärast aadressi muutmist. 
 

1.1. NORMATIIVNE KESKKOND 
 
Asjaajamise korraldamise aluseks on järgmised õigusaktid ja standardid: 
1) “Arhiiviseadus”; 
2) “Avaliku teabe seadus”; 
3) “Digitaalallkirja seadus”; 
4) “Isikuandmete kaitse seadus”; 
5) “Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus”; 
6) „Raamatupidamise seadus“; 
7) „Töölepingu seadus“ 
8) “Avaliku teenistus seadus“ 
7) Vabariigi Valitsuse 26.02.2001 määrus nr 80 “Asjaajamiskorra ühtsed alused”; 
8) Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrus nr 181 “Arhiivieeskiri”; 
9) Andmekaitse Inspektsiooni 17.05.2012 juhis „Avaliku teabe seaduse üldjuhend“ 
10) Vabariigi Valitsuse 21.12.2011 määrus nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ 
12) EVS-ISO 15489-1:2004 “Informatsioon ja dokumentatsioon - Dokumendihaldus. Osa 1: 
Üldnõuded”; 
13) EVS-ISO 15489-1:2004 “Informatsioon ja dokumentatsioon - Dokumendihaldus. Osa 2: 
Juhised”; 
14) EVS 882-1:2006 “Informatsioon ja dokumentatsioon – Dokumendielemendid. osa 1: 
Kiri”; 
15) EVS 8:2000 “Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas”; 
16) EVS-ISO 11799:2005 „Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded“; 
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17) EVS-ISO 23081-1:2006. „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. 
Dokumentide metaandmed. Osa 1:Põhimõtted“; 
18) EVS-ISO 19005-1:2006. Digidokumendi pikaajalise säilitamise vorming. Osa 1:PDF 1:4 
(PDF/A-1); 
19) ISO/TR 26122:2008 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Tööprotsesside analüüs 
dokumentide haldamiseks“; 
20) Rahvusarhiivi hindamisotsused.  
Haldus-ja majandustegevuse, personalitöö, raamatupidamise ja muude valdkondade tegevuste 
dokumenteerimisel ja asja menetlemisel lähtutakse neid tegevusvaldkondi reguleerivatest 
õigusaktidest. 
Vallavalitsuse funktsioonide täitmisega seotud tegevuste dokumenteerimist ja asjade 
menetlemist reguleeritakse lisaks asjaajamiskorrale ka teiste vallavanema käskkirjaga kinnitatud 
kordade, juhiste vm dokumentidega. 
 

1.2 ASJAAJAMISE KORRALDAMINE JA VASTUTUS 
 
Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse üldise korraldamise eest vastutab vallasekretär.  
 
Lisaks vastutab vallasekretär: 
asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu koostamise ja pidamise eest ning koostab ülevaate arhiivi 
koosseisu kohta (toimikute ja arhivaalide arvelevõtmine), dokumentide avalikustamise ja neile 
juurdepääsu tagamise või neis sisalduvate isikuandmete kaitse eest, arhivaalide hoidmise, 
korrastamise ning avalikku arhiivi üleandmise eest.  
 
Registripidaja vastutab kõikide dokumentide registreerimise ja ringluse korraldamise eest. 
Sotsiaalvaldkonna dokumentide registreerimise ja ringluse eest vastutavad sotsiaaltöötajad ja 
ehitusvaldkonna dokumentide eest ehitusspetsialist. 
 
Dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja asjade tähtaegse lahendamise eest vastutavad 
kõik teenistujad.  
 
Tähtaegadest kinnipidamist kontrollib registripidaja , tehes selleks vähemalt kaks korda nädalas 
seiret dokumendihaldusprogrammis.    
 
Kõik teenistujad vastutavad oma tööülesannete piires dokumendi loomise ja haldamise eest. 
 
Dokumendihaldussüsteemis (edaspidi DHS)  ja teistes infosüsteemides asuvatest dokumentidest, 
andmetest ja registritest varukoopiate tegemise ja säilitamise eest vastutab IT-spetsialist, kes 
tagab ka IT-alase toe. 
 
Dokumendihalduri ülesannetes on registripidaja. Registripidaja vastutab  DHS-le 
juurdepääsu õiguste ning dokumentide sisestamise, loomise ja menetlusmärgete tegemise õiguste 
haldamise eest. 
  
DHS-i dokumentide sisestamise, loomise ja menetlusmärgete tegemise eest vastutab iga 
teenistuja. 
Esmase menetlusemärke teeb vallavanem või tema asendaja. Dokumendi menetlemise eest 
vastustab resolutsioonis esimesena märgitud teenistuja.  
 
Kui paberkandjal allkirjastatud dokument sisestatakse dokumendihaldussüsteemi või kui DHS-is 
loodud dokument allkirjastatakse paberkandjal, vastutab dokumendi sisestaja või looja digitaalse 
teksti ja paberkandjal allkirjastatud dokumendi sisu samasuse eest. 
 



 5 

Uue teenistuja tööleasumisel tutvustab talle asjaajamiskorda vallasekretär. 
 

1.3 INFOSÜSTEEMID 
 
Vallavalitsuse asjaajamises loodud ja saadud teavet hallatakse peamiselt järgmistes 
infosüsteemides: 
 
Infosüsteemi sisu Sisu kirjeldus Sisuline vastutaja 
Dokumendihaldussüsteem 
Amphora 

Registreeritud dokumentide 
registreerimisandmed ning 
digitaaldokumendid  

Registripidaja 

Personalisüsteem Persona Töötajate personaalsed ja 
teenistuslikud andmed 

Registripidaja 

Raamatupidamise 
infosüsteem Tresoor 

Andmed kõigi 
raamatupidamise toimingute 
kohta 

Pearaamatupidaja 

Rahvastikuregister Andmed elukoha muutuste, 
isikukoodi loomise, sünni või 
surmajuhtumi registreerimise 
kohta 

Vallasekretär, 
registripidaja 

Jäätmevaldajate register 
Skarabeus 

Info jäätmevaldajate kohta Keskkonnanõunik 

Sotsiaalinfosüsteem STAR sotsiaalteenuste- ja toetuste 
andmed 

Sotsiaaltöötajad 

Ehitisregister Ehitiste ja rajatiste 
registreerimine 

Ehitusspetsialist 

Ülevaade arhiivi koosseisu 
kohta  (MS Excel) 

Arhivaalide ja toimikute  üle 
arvestuse pidamine 

Vallasekretär 

M-eXpert 3.0 Maakasutuse arvestuse 
pidamine 

Maanõunik 

Teederegister Valla teede üle arvestuse 
pidamine 

Maanõunik 

Kalmistuprogramm Haudi  Kalmistu andmete pidamise, 
maetute kohta info sisesta-
mine, haudade sidumine 
kalmistukaardiga 

Registripidaja  

 
Kasutajate autentimine infosüsteemides toimub paroolipõhiselt või ID-kaardiga . 
 
Dokumendihaldussüsteemi  Amphora  kasutajarühmi, nende pädevusi ja ülesandeid on 
kirjeldatud käesoleva asjaajamiskorra lisas nr 1 „Dokumendihaldussüsteemi Amphora haldamise 
kord ja nõuded sellele“. 
 
 
Dokumendihaldussüsteemis olevatest andmetest tehakse varukoopiaid sagedusega üks kord 
päevas. Varukoopiad hoitakse 30 päeva. Lisaks luuakse täisvarukoopia iga kuu alguses, mis 
paigutatakse säilitamiseks vähemalt üheks aastaks. Dokumendihalduse tarkvara Amphora 
kasutamist võimaldab OÜ Interinx (Ehitaja tee 114-18, 13517, Tallinn). Firma ülesandeks on 
Amphorasse sisestatud andmete majutamine.  
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1.4 JUURDEPÄÄS DOKUMENTIDELE 
 
Dokumentidele tagatakse juurdepääs teabe avalikustamisega vallavalitsuse veebilehel ja 
teabenõude täitmisega. 
 

1.4.1 Teabe avalikustamine 
 
Dokumendiregistri avalikustamisega tagatakse juurdepääs kõikide dokumentide 
registriandmetele ning dokumendiregistrile võimaldatakse juurdepääs veebilehe 
kataloogist„Dokumendiregister“. 
Dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokumentidele tagatakse juurepääs avalikustatud 
dokumendiregistri kaudu. 
 
Teabe avalikustamise eest vallavalitsuses vastutavad: 
 
 - vallasekretär kogub ja avalikustab teabe veebilehel 

vastavalt Avaliku teabe seaduse § 28 lg 1; 
- registripidaja koordineerib ja jälgib dokumendiregistri, 

registriandmete ja dokumendiregistris regist-
reeritud dokumentide  avalikustamist 

- valla kodulehel avaldamist vajavat teavet 
omav teenistuja 

edastab dokumendi  vallasekretärile või IT-
spetsialistile veebilehele üleslaadimiseks  
 

 
 
Avalikus dokumendiregistris ei kajastata sellistesse sarjadesse kuuluvaid dokumente, kus võib 
esineda juurdepääsupiiranguga teavet. Sellised sarjad on tähistatud dokumentide loetelu tulbas 
„juurdepääsupiirangud“. Juurdepääs neile dokumentidele võimaldatakse asjaajamiskorra lisa nr 3 
“Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise korra” alusel. 
 

1.4.2 Teabenõude täitmine 
 
Teabenõude menetlemist reguleerib asjaajamiskorra lisa nr 2 “Teabenõude menetlemise kord”, 
juurdepääsu asutusesiseks kasutamiseks tunnistatud teabele - asjaajamiskorra lisa nr 3 “Teabe 
asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord”. 
 

1.5 RAHVUSARHIIVILE ARHIIVI KOOSSEISU ESITAMINE 
 
Rahvusarhiivi andmebaasi, mis sisaldab teavet avalikke ülesandeid täitvate või täitnud asutuste 
ja isikute põhitegevuse- ja personalidokumentide asukoha kohta esitatakse andmeid veebipõhise 
vormi kaudu. 
 

1.6 ASJAAJAMISE ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE 
 
Asjaajamine antakse üle: 
- teenistuja töö- või teenistussuhte lõppemisel; 
- teenistuja töö- või teenistussuhte peatumise (puhkus, pikaajaline töövõimetus vms). 
 
Asjaajamine antakse üle hiljemalt teenistusest või töölt lahkumise päevaks. 
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Akti koostab üldjuhul asjaajamise üleandja ja sellele kirjutavad alla üleandja, vastuvõtja ning 
asjaajamise üleandmise juures viibiv teenistuja. 
 
Akt koostatakse kolmes eksemplaris, milles üks jääb asjaajamise üleandjale, teine  vastuvõtjale 
ja kolmas vallavalitsusele. 
 
Vallavanema vahetumisel koostatakse akt kolmes eksemplaris, millest üks edastatakse 
volikogule. Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti võib vormistada koos vara üleandmise 
aktiga. 
 

1.6.1 Asjaajamise üleandmine teenistussuhte lõppemi sel 
 
Ametist lahkuva teenistuja lahendamisel olnud ülesanded ja vastavad dokumendid võtab 
üleasendaja või vahetu juht. 
 
Vallavanema ja vallasekretäri teenistussuhte lõppemisel vormistatakse asjaajamise üleandmine 
aktiga. Asjaajamise üleandmine vormistatakse aktiga ka juhul, kui seda nõuab üleandja või 
vastuvõtja. 
Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kantakse reeglina: 
- täitmisel olevate lepingute loetelu; 
- pooleli olevate õigusaktide eelnõude loetelu; 
- lahendamisel olevate ülesannete, sh töörühma ja projekti ülesannete ja vastavate dokumentide 
loetelu; 
- üleantavate üksikdokumentide ning toimikute loetelu; 
 
Asutuse juhtimise üleandmisel peab asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktis sisalduma ka: 
- asutuse koosseisunimestik ja täidetud kohtade arv; 
- asutuse eelarvevahendite seis; 
- asutuse pitsatid, liigid, asukoht ning hoidmise eest vastutavate ametnike nimed ja ametikohad; 
- viimasena allakirjutatud dokumentide viidad või numbrid vastavalt dokumendiliigile; 
- üldandmed vallavalitsuse või vastava struktuuriüksuse arhiivi kohta; 
- muud asutuse asjaajamise vajalikud andmed. 
 

1.6.2 Asjaajamise üleandmine teenistussuhte peatumi sel 
 
Töö- või teenistussuhte peatumisel võib asjaajamise üle anda suuliselt. 
Teenistuja valduses olnud lõpetamata asjade lahendamine ja dokumendid jäävad tema asendaja 
vastutusele, kes teeb dokumendihaldussüsteemis märke dokumendi täitja muudatuse kohta. 
 

II. DOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE 
 

2.1 DOKUMENDIPLANGID JA DOKUMENDIVORMID 
 
Dokumendiplangid (edaspidi plank) on nii paberkandjal kui digitaalsel kujul. 
 
Plankidele vormistatakse: kirjad, protokollid ja aktid, õigusaktid, dokumendid, millele ei ole ette 
nähtud muud vormi.  
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Paberalusel plangi formaat on A4 (210 x 297 mm). Plangile on trükitud dokumendi väljaandja ja  
väikese vallavapi kujutis. 
Vallavalitsuses on kasutusel vallavalitsuse ja volikogu paber- ja digitaalkandjal üld- ja 
kirjaplangid. 
 
Digitaalplangid on kättesaadavad MS Word>File>New>Templates>on my computer. 
 
Plangid on eestikeelsed. Plankidel kasutatakse turvaelemendina vesimärki. 
Digitaalplanke kasutatakse digitaalsete õigusaktide, elektrooniliselt väljasaadetavate kirjade 
loomisel ja ka asutusesiseste paberalusel dokumentide loomisel, millest enne allkirjastamist 
tehakse väljatrükk. 
 
Plangi liik Vormistatav dokument 
Üldplank Volikogu otsus, määrus, valitsuse korraldus, 

määrus, vallavanema ja vallasekretäri käsk-
kiri, alatiste ja ajutiste volikogu ja valitsuse 
komisjonide koosolekute protokollid, asja-
ajamise-üleandmise akt, seaduse alusel välja-
antavad load; arhivaalide hindamisakt, ette-
kirjutus, akt, muud õigusaktidega ettenähtud 
dokumendid. 

Kirjaplank Volikogu ja valitsuse kirjad. 
 
 
Valgele paberile vormistatakse: 
- töö- ja projektigruppide dokumendid; 
- memod; 
- lepingud; 
- asutusesisesed kirjad, esildised; 
- muud dokumendid 
 
Dokumendivorm on osaliselt eeltäidetud tekstiga dokument. Dokumendivormile vormistatakse: 
- majanduslike huvide deklaratsioon; 
- tööajatabel; 
- muud õigusaktiga ettenähtud dokumendid. 
 
Dokumendivormid on kättesaadavad Intraneti kataloogi “Töökorraldus” alamkataloogis 
“Vormid”.  
Paberalusel plankide turvalise hoidmise eest vastutab vallasekretär. Rikutud dokumendiplangid 
hävitatakse purustamise teel. 
Dokumendiplankide tellimist korraldab vallasekretär. 
 

2.2 DOKUMENTIDE VORMISTAMINE 
 

2.2.1 Üldnõuded dokumentidele 
Eestikeelne dokument peab vastama eesti kirjakeele normile. 
Dokumendi tekst peab olema täpne, keelelt ja stiililt korrektne, üheselt arusaadav ja võimalikult 
lühike. Üldjuhul käsitleb dokument ühte teemat. 
Pikemate dokumentide tekst tuleb liigendada nii, et dokument oleks ülevaatlik. Dokumendi 
kasutamise hõlbustamiseks võib koostada sisukorra. 
 
Ainult digitaalsena koostatakse ja hoitakse: 
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- majanduskäskkiri 
- puhkusekäskkiri; 
- lähetuskorraldus; 
- digitaalallkirjastatud sissetulev või väljaminev algatus- ja või vastuskiri. 
 
Dokumendid salvestatakse enne digitaalallkirjastamist pdf-vormingusse. 
 
Juhul, kui dokument vormistatakse nii paberalusel kui ka digitaalsena, vastutab dokumendi 
identsuse eest dokumendi registreerija. 
 
Alalise säilitustähtajaga ja arhiiviväärtusega dokumendid vormistatakse ja allkirjastatakse ka 
paberil. 
 
Dokumendi kohustuslikud elemendid on: 
- autor; 
- kuupäev; 
- tekst(sisu); 
- allkirjastaja(d). 
Allkiri on kohustuslik dokumentidel, millega antakse õigusi, võetakse kohustusi või kui nõue 
tuleneb õigusaktist. 
 
Digitaaldokument võib olla allkirjata või allkirjadeta, kui see on dokumendihaldussüsteemi 
sisestatud või seal loodud.  
 
Dokumendi koostamisel ja vormistamisel lähtutakse konkreetsele dokumendiliigile õigusaktides 
ettenähtud sisu- ja vorminõuetest. Dokumendi vormistamisel kasutatakse asjaajamiskorra lisa nr 
5 “Dokumendi elementide vormistamine” ja selle näidisvormingut ning näidiseid. 
Dokument vormistatakse püstkirjas Times New Roman suurusega 12 ja põhireavahega. 
 
Dokumendi veerised ehk kirjavabad ääred on järgmised: 
1) vasak veeris 30 mm; 
2) parem veeris 15 mm; 
3) ülemine veeris 12 mm; 
4) alumine veeris 12 mm. 
 
Mitmeleheline alatise säilitustähtajaga ja arhiiviväärtusega dokument vormistatakse 
ühepoolsena. Dokumendi kõik lehed alates teisest leheküljest nummerdatakse, märkides jooksva 
leheküljenumbri ja soovitavalt sulgudes dokumendi lehekülgede arvu. Dokumendi lisadel või 
kinnitataval dokumendil on iseseisev lehekülgede numeratsioon. 
Näide: 3(13) – kolmas leht kolmeteistlehelisest dokumendist. 
 

2.2.2 Dokumendi loomine 
Dokumendi loomise etapid on: 
- dokumendi eelnõu koostamine; 
- dokumendi eelnõu kooskõlastamine; 
- dokumendi vormistamine; 
- dokumendi allkirjastamine; 
- dokumendi ametlik kinnitamine pitseriga (vajadusel). 
 
Dokumendi koostab teenistuja, kelle pädevusse see kuulub või kellele see on ülesandeks tehtud. 
Kui dokument puudutab mitme valdkonna tegevust, teenistujate teenistusülesandeid või kui 
dokumendi sisu eeldab spetsialisti hinnangut, kooskõlastatakse see vallavalitsusesiseselt enne 
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allkirjastamist või jõustamist asjaomaste teenistujatega. Vallavalitsusesiseselt kooskõlastatakse 
dokumente kas paberdokumendi kooskõlastamisele suunamisega või elektrooniliselt. 
Kooskõlastaja viseerib kooskõlastatava paberdokumendi selle viimasel lehel allkirjast allpool. 
Elektroonse kooskõlastuse puhul säilivad viisad dokumendihaldussüsteemi logis. 
 
Vallavalitsuses kooskõlastatakse (viseeritakse) järgmisi dokumente: 
 
 
Dokumendiliik Kooskõlastaja Digitaalselt 
1) Personalikäskkirjad vallavanem x 
2) Rahaliste kohustustega 
lepingud 

pearaamatupidaja x 

3) Ametikirjad vallavanem x 
4) Lähetuse käskkirjad vallavanem x 
5) Puhkuseavaldused vallavanem, registripidaja x 
6) Majanduskäskkirjad vallavanem, 

pearaamatupidaja 
 

7) Õigusaktide eelnõud vallasekretär x 
 
 
Kui dokumendi jõustamine on seotud teise asutuse või ametiisikuga, saadetakse dokumendi 
eelnõu koos kaaskirjaga kooskõlastamiseks. Kooskõlastaja annab kooskõlastuse kirjaga või 
täidab kooskõlastusmärke dokumendi viimase lehe paremale lehepoolele allkirjast allpool. 
 

2.2.3 Dokumentidele allakirjutamine 
 
Vallavalitusest väljaminevatele kirjadele, lepingutele  ja aktidele kirjutab  alla üldjuhul 
vallavanem või  ametnik vastavalt oma pädevusele. 
Dokument esitatakse allakirjutamiseks koos kõigi lisade ja vajadusel dokumentidega, mille 
alusel see on koostatud, või dokumentidega, mille muutmist või kehtetuks tunnistamist 
allkirjastatav dokument käsitleb. 
Paberalusel kirja puhul kirjutatakse alla nii väljasaadetav eksemplar kui arhiivi jääv ärakiri.  
Leping ja akt kirjutatakse alla vajalikus hulgas eksemplarides igal lehel ning nende arv ja jaotus 
näidatakse ära dokumendi tekstis. 
 

2.2.4 Dokumendi kinnitamine 
 
Dokument, mis vajab juriidilise jõu omandamiseks juhi poolt kinnitamist, kinnitatakse kas 
vallavanema  käskkirjaga või allkirjaga (kinnitusmärkel). 
 
Käskkirjaga kinnitatakse: 
- tööd korraldavad dokumendid; 
- ametijuhendid, atesteerimisnõuded; 
- muud õigusaktidest tulenevad dokumendid. 
 
Allkirjaga (kinnitusmärkel) kinnitatakse: 
- kuluaruanded; 
- mahakandmisaktid; 
- asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisaktid. 
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Volikogu või valitsuse  õigusaktide  rakendamiseks vajalike dokumentide tabelid, vormid, 
näidised, kaardid, kavandid, skeemid või muud sama laadi materjalid vormistatakse  õigusakti 
osaks olevate lisadena, kui nende kehtestamiseks ei anta volitusnorme. Kui  õigusakti teksti 
arusaadavuse seisukohalt on see oluline, siis võib tabeleid kasutada ka  eelnõu tekstis. 

Õigusaktile, millel on lisa, märgitakse pärast allkirjamärget viide lisale koos lisa pealkirjaga.  

Õigusakti lisa pealkirjastatakse. Lisa paremas ülanurgas on märge, mis sisaldab õigusakti  
pealkirja nimetavas käändes, selle all märget „Lisa” ja lisa numbrit, kui on rohkem kui üks lisa. 

2.3 DOKUMENDILIIGID 
 
Vallavalitsuse- ja volikogu tegevuse käigus tekivad järgmised dokumendiliigid: 
- akt; 
- ametikiri; 
- aruanne; 
- ettekirjutus; 
- korraldus; 
- käskkiri; 
- leping; 
- memo; 
- otsus; 
- määrus; 
- protokoll. 
 

2.3.1 Akt 
 
Akt koostatakse asutuse materiaalse vara ja dokumentidega seotud tegevuste kohta. Akti koostab 
teenistuja, kes ametiülesannete tõttu vastutab materiaalse vara ja dokumentide eest. 
Akt vormistatakse vastavale dokumendivormile või valgele paberile vähemalt kahes 
eksemplaris. 
Akti vormistamisel kasutatakse järgmisi elemente: 
1) dokumendiliigi nimetus; 
2) kuupäev; 
3) registreerimisnumber; 
4) koostamise koht; 
5) pealkiri; 
6) tekst; 
7) allkirjad; 
8) allakirjutaja(d); 
9) autor, kui akt koostatakse valgele paberile. 
Aktile kirjutab alla komisjoni esimees ja liikmed või koostaja ning teised õigusaktiga määratud 
isikud.  Akti kinnitab vallavanem. 
 

2.3.2 Ametikiri 
Ametikiri (edaspidi kiri ) on asutusele, juriidilisele või füüsilisele isikule adresseeritud dokument. 
Kiri võib olla paberalusel, e-kiri  või e-kirja  manus või DVK  kaudu edastatud digitaalne 
dokument. Kirja liigid on: algatuskiri, vastuskiri, kaaskiri, garantiikiri, volikiri, 
arhiiviteatis/kaaskiri, infokiri, tõend, õiend, esildis. 
 
Kirja vormistamisel kasutatavad elemendid on: 
1) aadress; 
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2) adressaat; 
3) kasutusmärge (vajadusel); 
4) kuupäev; 
5) viit; 
6) seosviit; 
7) pealkiri; 
8) tekst; 
9) allkiri; 
10) allkirjastaja; 
11) lisamärge; 
12) lisaadressaat; 
13) koostaja. 
 
Paberkandjal kiri vormistatakse ja kirjutatakse alla vähemalt kahes eksemplaris: väljasaadetav 
eksemplar kirjaplangile, asutusse jääv ärakiri valgele paberile. 
Kirjale kirjutab alla vallavanem  või tema poolt volitatud teenistuja. 
 
Dokumendivahetuskeskusega liitunud adressaadile või e-postiga edastatav kiri 
allkirjastatakse digitaalselt. 
Volikiri on kirjalikus vormis antud volitus tegevuse teostamiseks. Volikirja andmise õigus on 
vastavalt oma pädevusele vallavanemal või vallasekretäril (kohtus esindamiseks). Tõenditele 
ja õienditele kirjutab alla vallasekretär või tema asendaja. 
  
Volikirja tekstis märgitakse: 
1) volitatava ees- ja perekonnanimi; 
2) isikukood; 
3) ametikoht; 
4) volituse sisu; 
5) kehtivusaeg. 
 
Volikirja kehtivuse tähtaeg kirjutatakse sõnadega. Volitus kehtib selle andmisest alates, kui 
volitaja ei ole määranud teisiti. 
 
Volituse lõppemise alused on: 
1) volitatav on sooritanud tehingu või lahendanud probleemi, milleks teda volitati; 
2) volituse tähtaeg on möödunud; 
3) volitaja võtab volituse tagasi; 
4) volitatav loobub volitusest; 
5) esineb muu seaduses sätestatud volituse lõppemise alus. 
 

2.3.3 Korraldus, otsus ja määrus 
 
Õigusaktid vormistatakse üldplangile. 
 
Õigusaktid peavad olema kooskõlas põhiseaduse ja kehtiva õigusega ning avaliku ja eraõiguse 
üldpõhimõtetega, vastavuses normitehnika reeglitega ning olema keeleliselt korrektne. 
 
Õigusaktide registreeritakse peale allakirjutamist  DHS-s. 
 
Valitsuse õigusaktid avalikustatakse väljapanekuga vallakantseleis hiljemalt kolmandal 
tööpäeval pärast nende vastuvõtmist ning tehakse kättesaadavaks valla veebilehel aadressil: 
http://www.halingavald.ee/ dokumendihaldussüsteemis Amphora. 
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Ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes 
ametiasutuse siseseks kasutamiseks. 
 
Vallavalitsuse määrused ja korraldused ning volikogu otsused ja määrused vormistatakse ja 
avalikustatakse eesti keeles. 
 
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist, kui määruses eneses ei 
ole sätestatud hilisemat tähtpäeva. 
 
Valitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat 
tähtpäeva. 
 
Määrustele ja teistele valitsuse dokumentidele kirjutab alla vallavanem ja vallasekretär. 
 
Volikogu õigusaktid avalikustatakse  samuti vallakantseleis hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast 
nende vastuvõtmist ning need tehakse kättesaadavaks valla veebilehel aadressil: 
http://www.halingavald.ee/ dokumendihaldussüsteemis Amphora.  
 
Volikogu määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub kolmandal päeval pärast selle 
avaldamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva. 
Määruses ei saa kehtestada tagasiulatuvalt sätteid, mis toovad kaasa isikute kohustuste ja 
vastutuse suurenemise. 
 
Volikogu otsus jõustub teatavakstegemisest. 
Volikogu määrustele ja otsustele kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja. 
Volikogu määrused ja otsused ning istungite protokollid peavad olema seaduses ja valla  
põhimääruses sätestatud korras kättesaadavad kõigile isikutele. 
 

 2.3.4 Käskkiri 
 
Käskkirjade andmise õigus on vallavanemal, kes   annab vallavalitsuse sisemise töö 
korraldamiseks käskkirju ja vallasekretäril, kes annab vallakantselei sisemise töö korraldamiseks 
käskkirju. 
Käskkirjad jagunevad: üldkäskkirjad, personalikäskkirjad, puhkusekäskkirjad, lähetuse ja  
majanduse käskkirjad. Üldkäskkirjadest teavitatakse Intranetis või edastamisega teadmiseks või 
täitmiseks. 
 
Vallavalitsuse töökorraldust puudutavate üldkäskkirjade jõustumisest teavitatakse 
Vallavalitsuses Intraneti uudisena, milles on viide dokumendi aadressile Amphoras ja/või 
Intraneti kataloogis. 
 
Teised üldkäskkirjad edastab teadmiseks või täitmiseks registripidaja. 
 
Sõidukulude hüvitamise, materiaalselt vastutavate isikute määramise, inventuuride läbiviimise, 
bensiini- ja telefonilimiitide määramist jms sisaldavad käskkirjad edastatakse teadmiseks 
raamatupidamisele. 
 
Käskkiri jõustub allakirjutamise kuupäevast, kui käskkirjas ei ole sätestatud teisiti. 
 
Personali-, majanduse-, puhkuse- ja lähetuse käskkirjad vormistab registripidaja . Üldkäskkirjad 
vormistab vallasekretär. Käskkirja täitmist jälgib koostaja või käskkirjas näidatud teenistuja. 
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Käskkirja muutev või kehtetuks tunnistav käskkiri peab sisaldama ka muudetava või kehtetuks 
tunnistatava käskkirja pealkirja, kuupäeva ja registrinumbrit ning muudetavat punkti. 
Personali-, puhkuse-, majanduse- ja lähetuse käskkirjade jõustamisest teavitab registreerija 
Amhopra kaudu teenistujat, kelle kohta käskkiri on antud ning  raamatupidamist. 
 
Käskkirja koostamise ja vormistamise nõuded vt asjaajamiskorra lisa nr 5 “Dokumendi 
elementide vormistamine” ja lisa nr 4 “Käskkirja koostamine ja vormistamine”. 
 

2.3.5 Leping 
 
Vallavalitsuses sõlmitakse hankelepinguid (müügileping, kinkeleping; üürileping, rendileping, 
liisinguleping, litsentsileping, tasuta kasutamiseleping, hooldusleping; töövõtuleping, 
käsundusleping; hoiuleping; kindlustusleping; raamleping, liitumisleping) koostöölepinguid, 
sõpruslepingud ja koolituslepinguid. 
Lepingute sõlmimise õigus on vallavanemal  või tema asendajal. Lepingu sõlmimist võivad 
algatada nõunikud ja vallasekretär. 
 
Lepingud kooskõlastab pearaamatupidaja. 
 
Paberkandjal oleval lepingul allkirjastatakse iga leht eraldi. Digitaalsel lepingu sõlmimisel 
allkirjastavad kõik pooled lepingu digitaalselt. 
Pärast kõikide osapoolt allkirjastamist registreeritakse leping DHS-is.  
 
Kui töö üleandmisel koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, vormistatakse see kahes 
eksemplaris, millest üks jääb tööde üleandajale ja teine vastuvõtjale. Akt lisatakse ka DHS-i  
vastava lepingu lisadokumendina. 

2.3.6 Memo 
 
Memo (memorandum) on kirjalik esildis, milles antakse ülevaade probleemist või asutusevälisest 
sündmusest koos autoripoolse selgituse, hinnangu või ettepanekutega. Memo adresseeritakse 
asjaomastele isikutele. 
Memos märgitakse: 
1) dokumendiliigi nimetus; 
2) koostamise kuupäev; 
3) pealkiri; 
4) koostaja; 
5) adressaadid; 
6) sisu. 
Memole kirjutab alla koostaja. 
 

2.3.7 Protokoll 
 
Protokoll koostatakse istungil, koosolekul või nõupidamisel vastuvõetud otsuste fikseerimiseks 
ja otsustusprotsessi jälgimise võimaldamiseks. 
Protokoll koostatakse volikogu ja valitsuse istungite, volikogu ja valitsuse alatiste ja ajutiste 
komisjonide koosolekute, töörühmade koosolekute, arengukava või üldplaneeringu arutelude, 
valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide koosolekute ja  nõupidamiste  kohta. 
 
Protokolli koostab koosolekul valitud või kollegiaalses kogus sekretäri ülesandeid täitev isik. 
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Koosoleku või nõupidamise arutelu käigu esituse üksikasjalikkus ja täielikkus oleneb protokolli 
kantava informatsiooni edasise kasutamise eesmärgist ja vajadusest, aga ka kollegiaalse kogu 
koosolekul käsitletavate küsimuste olulisusest. 
Koosoleku käigu kirjelduses võib esitada: 
1) ettekande ja/või sõnavõtu sisu võimalikult detailselt esinejate järjekorras ja tuua ära 
vastuvõetud otsused; 
2) ettekande ja/või sõnavõtu lühikokkuvõtet või märksõnad ja vastuvõetud otsused; 
3) ainult vastuvõetud otsused. 
Ettekannete tekstid või esitlused lisatakse protokollile. 
 
Protokollis märgitakse: 
1) dokumendiliigi nimetus; 
2) kuupäev; 
3) koostamise koht; 
5) koosoleku toimumise aeg; 
6) osalejad; 
7) päevakord; 
8) tekst; 
9) allkiri. 
Koosoleku protokoll vormistatakse üldplangile. 
Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. 
 
Volikogu istungi protokollile kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja. 
Vallavalitsuse istungi protokollile kirjutavad alla vallavanem või tema asendaja ja protokollija. 
Volikogu või valitsuse komisjoni koosoleku protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja. 
Protokollile allakirjutanud isikud vastutavad protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest. 
 
Volikogu ja valitsuse istungi protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate 
nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja otsused ettepanekute 
arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise 
teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused. 
 
Volikogu  ja valitsuse istungite ning volikogu ja valitsuse komisjonide koosolekute protokollid 
peavad olema kättesaadavad igaühele DHS-i kaudu. 
 
Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega 
piiratud või mõeldud ametiasutuste siseseks kasutamiseks. 
Protokollid ja teised dokumendid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud 
põhinõuetele. 
 
Koosolekute protokollid registreeritakse Amphoras ning lisatakse dokumendifail.  
 

2.4 PITSATID, NENDE HOIDMINE JA KASUTAMINE 
 
Vallavalitsusel järgmised pitsatid: 
1) riigivapiga pitsat. 
Vallavalitsuse riigivapiga pitsat on sõõrikujuline, sinise värvitooniga, läbimõõduga 35 mm. Sõõri 
keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel suurtähtedega kiri “HALINGA 
VALLAVALITSUS” ja sööri alumisel äärel suurtähtedega „PÄRNUMAA“. 
 
2) vallavapiga pitsat 
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Vallavalitsuse vapipitsat on sõõrikujuline, sinise värvitooniga, läbimõõduga 35 mm. Sõõri keskel 
on väikese vallavapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel suurtähtedega kiri “HALINGA VALD” ja 
sööri alumisel äärel suurtähtedega „PÄRNUMAA“. 
 
 
Pitsati liik Kasutusala Hoidmise eest vastutaja 
Riigivapiga pitsat Sünni- ja surmakande välja-

trükil, sünni- ja surmatõendil. 
Vallasekretäri poolt koostata-
vatel notariaalsetel dokumen-
tidel – volikirjadel, avaldustel, 
väljavõtete ja ärakirjade 
tõetustel.   

Vallasekretär 

Vallavapiga pitsat Teenistuslehel, dokumentide 
väljavõtetel, koopiatel ja ära-
kirjadel, tänu- ja aukirjadel, 
kassadokumendil, volikirjal, 
kinnitusmärgetel  jne 

Vallasekretär 

 
 
Pitser peab riivama allkirja viimast kahte tähte. Ärakirjade puhul sõna “ÕIGE” viimaseid tähti. 
 
Pitsatid registreeritakse pitsatite registreerimise raamatus, mis asub vallasekretäri  juures ja kuhu 
kantakse järgmised andmed: 
1) järjekorra number; 
2) pitsati jäljend; 
3) pitsati kirjeldus; 
4) märge üleandmise kohta (kuupäev, ametniku nimi ja ametniku allkiri). 
Aegunud ja kasutamiskõlbmatuks muutunud pitsatid hävitatakse ning pitsatite registreerimise 
raamatusse tehakse vastav märge. 
 

2.5 DOKUMENDI KOOPIA, VÄLJAVÕTE JA ÄRAKIRI 
 
Dokumendi väljavõte vormistatakse juhul, kui selles sisalduvat teavet on vaja osaliselt 
taasesitada. Ärakiri vormistatakse dokumendisisu täielikuks taasesitamiseks. 
 
Väljavõttel ja ärakirjal on esimese lehe paremal üleval nurgas sellekohane pealdis 
(VÄLJAVÕTE, ÄRAKIRI). 
Väljavõte ja ärakiri vormistatakse valgele paberile või üldplangile, taasesitades kõik andmed, 
mille abil saab tuvastada dokumendi autori, dokumendiliigi, väljaandmise aja ja allkirjastaja. 
Väljavõte või ärakiri kinnitatakse kinnitusmärkega. Dokumendi õigsust võib kinnitada ainult 
originaaldokumendist tehtud väljavõttel või ärakirjal. 
 
Registripidaja või vallasekretär kinnitab koopiat tehes, et on hoidnud oma käes kopeeritava 
dokumendi originaali, on omakäeliselt sellest koopia teinud (või mujal tehtud koopiat 
originaaliga võrrelnud) ning et dokument on kopeeritud täielikult.  
 
Kui klient või teine asutus edastab originaaldokumendi vallavalitsusele, siis sellest dokumendist 
võib vormistada kinnitatud koopia juhul, kui dokumendile on kantud saabumismärge ja 
registreerimisnumber.  
Kui klient või asutus esitab  vallavalitsusele  kinnitatud koopiad, siis nende õigsust on  keelatud 
kinnitada. Kui osutub vajalikuks antud koopiad asutusest välja anda (näiteks kohtule), 
vormistatakse varukoopiad.  
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Mitmeleheküljeliste dokumentide koopiate kinnitamisel tehakse “KOOPIA ÕIGE” märge 
viimasele lehele. Märge “KOOPIA” vormistatakse dokumendi kõikidele lehtedele.  
 
Kui soovitakse koopiaid dokumendihoidlates olevatest arhivaalidest, siis asutusesiseks 
kasutamiseks tehtavaid koopiaid ei tõestata.  
 
Teise osapoole nõudmisel (näiteks kohtuasutuse) võib mitmeleheküljeliste dokumentidel 
kinnitada iga lehekülje eraldi.  
 
Kinnitusmärkes märgitakse: 
1) “VÄLJAVÕTE ÕIGE”, “ÄRAKIRI ÕIGE”; „KOOPIA ÕIGE“ 
2) kinnitaja nimi ja ametinimetus; 
3) kinnitamise kuupäev; 
4) pitser. 
 
Dokumendi väljavõtte,  ärakirja ja koopia kinnitavad: 
1) vallasekretär või; 
2) registripidaja. 
 

III DOKUMENTIDE VASTUVÕTMINE JA VÄLJASAATMINE 
 
Saabunud dokumentidega tehtavad toimingud on: 
1) dokumendi vastuvõtmine, esmane läbivaatamine ja täitmisele suunamine; 
2) vajadusel  esmase juurdepääsupiirangu lisamine; 
3) kontroll dokumendi täitmise üle; 
4) dokumendi väljasaatmine. 
 

3.1 POSTI VASTUVÕTMINE, ESMANE LÄBIVAATAMINE JA 
TÄITMISELE SUUNAMINE 
 

3.1.1 Posti vastuvõtmine 
 
Dokumendid saabuvad posti, käsiposti, faksi, e-posti teel või dokumendivahetuskeskuse kaudu. 
Kõigi saabuvate dokumentide puhul kontrollib registripidaja   nende adressaadi õigsust, 
allkirjade ja lisade olemasolu. Puuduste esinemisel informeeritakse saatjat. 
 
Ümbrikku hoitakse saabunud dokumendi juures vaid siis, kui saatja aadress on märgitud ainult 
ümbrikule või on vaja säilitada teavet dokumendi saabumise aja kohta. 
Kui dokumendi täitmine ei kuulu vallavalitsuse kompetentsi, edastab registripidaja  dokumendi 
koos kaaskirjaga õigele adressaadile ja sellest informeeritakse kirja autorit. 
 
Dokumendid registreeritakse ning esitatakse resolutsiooni saamiseks ja täitmiseks saabumise 
päeval. Kiireloomulised dokumendid edastatakse kohe. 
Otsus dokumendi täitmise kohta kajastub vallavanema resolutsioonis, mis kirjutatakse 
paberdokumendi tekstivabale pinnale või elektroonilise dokumendi edastamisel DHS-i 
delegeerimise aknasse. 
Resolutsioonis märgitakse: 
1) täitja(d); 
2) täitmisele kuuluv ülesanne; 
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3) tähtaeg (vajadusel); 
4) allkiri ja kuupäev (paberdokumendil). 
 
Postiga saabunud dokumendid on täitjatele kättesaadavad samal tööpäeval. 
 
 
 
 
 

3.1.2. Dokumendi lahendamise tähtajad 
 

Üldreegel: dokumendid lahendatakse viivitamatult  kuid mitte kauem kui dokumendi tekstis 
ning õigusaktides toodud tähtaegadel.  Vallavanem  võib anda asja lahendamiseks lühema 
tähtaja. Vallavanema poolt antud asja lahendamise tähtaja pikendamiseks esitab täitja 
motiveeritud taotluse. Taotluse rahuldamise otsustab vallavanem. 

Dokument vaadatakse läbi, asi lahendatakse ja saatjale teatatakse läbivaatamise ja lahendamise 
tulemustest hiljemalt 30 päeva jooksul, kui õigusaktidest ei tulene teisi tähtaegu. 

Asja lahendamise tähtaega võib õigusaktides ettenähtud korras ja tingimustel pikendada kahe 
kuuni või kuni asja lahendamiseks vajalike täiendavate asjaolude selgitamiseni. Sel juhul 
otsustab tähtaja pikendamise vallavanem. Tähtaja pikendamisest teatatakse dokumendi esitajale, 
saatjale või ülesande andjale enne tähtaja saabumist. 

Kui asja lahendamine ei kuulu selle  vallavalitsuse  pädevusse, kellele dokument saadeti, 
edastatakse see vastavalt kuuluvusele 5 tööpäeva jooksul, teatades sellest samaaegselt saatjale. 

Dokumentide läbivaatamise ja asja lahendamise tähtaegu arvestatakse tööpäevades, 
kalendripäevades või kuudes dokumendi saabumisele järgnevast päevast, kui õigusaktidest ei 
tulene teisiti. 

3.2 KONTROLL DOKUMENDI TÄITMISE ÜLE JA DOKUMENDI 

LAHENDATUKS LUGEMINE 
 
Dokumendi sisulise täitmise eest vastutab dokumendi  resolutsioonis märgitud täitja(d), kes 
jälgib ka dokumendi lahendamise tähtajast kinnipidamist. 
Tähtaegadest kinnipidamise üldiseks jälgimiseks teeb registripidaja   vähemalt kahel korral 
nädalas väljavõtte dokumendiregistri andmetest täitmata dokumentide kohta ja edastab teabe 
dokumendi täitjale.  
Täitja teavitab registripidajat asja lahendamise käigust. 
 
Dokument loetakse tähtaegselt vastatuks või asi lahendatuks kui: 
1) vastusdokument on määratud tähtajal sideettevõttele ärasaatmiseks üle antud või dokumendi-
haldussüsteemist DVK kaudu, e-posti, käsiposti teel edastatud; 
2) dokument on asjast huvitatud isikule digitaalselt kättesaadavaks tehtud või sellest on isikut 
teavitatud. 
Kui asja lahendamine ei vaja vastusdokumendi koostamist, tehakse täitmismärge 
dokumendiregistrisse ja algatusdokumendile. 
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3.4 DOKUMENTIDE VÄLJASAATMINE 
 

3.4.1 Dokumentide edastamine elektrooniliselt 
 
Elektrooniliselt edastavad ametnikud kirju e-postiga või riigiasutustele 
dokumendihaldussüsteemi DVK kaudu. DVK kaudu edastatavate kirjade puhul jälgitakse ka 
kirja kohalejõudmist adressaadini. 
 
Kui kirja koostaja ja allkirjastaja on erinevad ametnikud, siis on kirja koostamise ja menetlemise 
käik selline: 
 
Koostaja  Koostab kirja eelnõu oma arvutis (doc-failina) 
Koostaja vormistab kirja digitaalalusel plangile 
Koostaja täidab kirja registrikaardi ja lisab allkirjastava faili 
Koostaja edastab kirja registripidajale kooskõlastamiseks  
Registripidaja konventeerib kirja pdf-vormingusse 
Registripidaja edastab  kirja  vallavanemale allkirjastamiseks läbi DHS-i 
Vallavanem allkirjastab kirja 
Registripidaja kontrollib allkirja olemasolu ja ekspordib kirja läbi DVK või e-

kirjaga adressaadile 
 
Digitaaldokument saadetakse adressaadile digitaalselt: 
1) kirjana koos vajalike lisadega ja allkirjastatuna, kui see on nõutud; 
2) teatena, milles on märgitud dokumenti saatva asutuse nimetus, dokumendi pealkiri, kuupäev 
ja indeks või number ning millele on lisatud allkirjastatud dokument; 
3) teatena, milles on märgitud dokumenti saatva asutuse nimetus ning viide saadetava 
dokumendi asukohale; 
4) teatena, millele lisatakse dokument koos kõikide vajalike rekvisiitidega. 

3.4.2 Dokumentide saatmine krüpteeritult 
 
Krüpteerimine on eelkõige mõeldud tundlikku infot sisaldavate dokumentide ja üksikute failide 
turvaliseks edastamiseks üle ebaturvalise andmesidekanali (nt e-postiga). Failide krüpteerimise 
käigus määrab krüpteerija isikud, kellel on õigus neid dekrüpteerida. Selleks saab kasutada 
kaardiomanike avalike sertifikaatide kataloogi (LDAP-kataloogiteenust). Kuna krüpteeritud faile 
saavad avada ainult adressaatide hulka lisatud sertifikaatide kasutajad, ei tohi krüpteerija 
unustada ka ennast adressaatide hulka lisada, kui hiljem võib tekkida vajadus faili avada. 
 
Dokumendivahetuskeskkond – DVK  kaudu edastatavate dokumentide puhul ei ole 
krüpteerimine enamasti vajalik.  

3.4.3 Posti saatmine postiasutuse kaudu 
Paberkandjal dokumendid saadetakse välja registripidaja kaudu. 
Paberkandajal väljasaadetavate volikogu ja valitsuse õigusaktide juurde koostab kaaskirjad 
registripidaja.  
 
 

IV DOKUMENTIDE HALDAMINE 
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4.1 DOKUMENTIDE REGISTREERIMINE JA HÕLMAMINE 
 

4.1.1 Registreerimise üldnõuded 
Dokumendid registreeritakse dokumendihaldussüsteemi  Amphora vastava dokumendiliigi 
alamregistris. Raamatupidamisdokumendid registreeritakse raamatupidamistarkvaras. 
 
Vallavalitsuses registreeritakse dokumente üldiselt tsentraliseeritult -  põhiliselt registreerib 
dokumente registripidaja, sotsiaalvaldkonna dokumente registreerivad  sotsiaaltöötajad ja 
ehitusvaldkonna dokumente registreerib ehitusspetsialist. 
 
Dokumendi registreerimine on ühekordne. Dokumendid registreeritakse allakirjutamise või 
saabumise päeval. 
 
Dokumendi registreerimiseks ja dokumendihaldussüsteemi hõlmamiseks täidetakse ja 
salvestatakse vastava dokumendiliigi registrikaart ja lisatakse sellele dokumendifail(id); 
paberdokumendid skaneeritakse ja seostatakse seejärel registrikaardiga. 
 
Kasutajasõbralikkuse põhimõttel seotakse (lingitakse) ühe menetlusega või muidu loogiliselt 
seotud dokumendid (nt selgitustaotlus ja vastus) dokumendiregistri avalikus vaates kokku. Seega 
kuvatakse dokumendi juures ka seotud dokumentide lingid. 
 
Dokumente peab registris näitama sama kaua, kui kestab nende säilitustähtaeg.  
 
Otseligipääs juurdepääsupiiranguta digitaaldokumentidele dokumendiregistri kaudu peab 
toimima sama kaua, kui kestab dokumendi säilitustähtaeg. 
 
Otseligipääsu dokumendiregistri kaudu  peab olema  alates  01.01.2009 dokumendiregistrisse 
kantud juurdepääsupiiranguta digitaaldokumentidele.  
 
Dokumendiregister ja tema alamregistrite loetelu on toodud vallavalitsuse dokumentide loetelus. 
 
DHS-s registreerimisele kuuluvad dokumendid: 
1) õigusaktid (käskkirjad, korraldused, otsused, määrused); 
2) protokollid; 
3) aktid; 
4) lepingud; 
5) aruanded; 
6) hindamisotsused; 
7) ettekirjutused; 
8) saabunud ja väljasaadetavad dokumendid; 
9) muud registreerimisele kuuluvad dokumendid. 
 
Registreerimisele ei kuulu: 
1) kirjad märkega “ISIKLIK”; 
2) reklaamtrükised; 
3) anonüümselt saadetud dokumendid; 
4) kutsed ja õnnitlused; 
5) perioodika. 

4.1.2 Dokumendile tehtavad märked 
 
Saabunud paberdokumendi esimese lehekülje vabale pinnale tehakse registreerimistempliga 
saabumismärge ja lisatakse saabumise kuupäev ja viit. 
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4.1.3 Dokumendiregistrisse kantavad andmed 
Registrikaardil andmete sisestamine on kohustuslik ja seda tehakse võimalikult täpselt.  
 
4.1.3.1 Käskkirja ja korralduse kohta kantakse registrisse: 
1) väljaandja nimi; 
2) akti liik; 
3) pealkiri; 
4) kuupäev ja vajadusel kellaaeg; 
5) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 
tunnistamine ja muud olulised andmed). 
 
4.1.3.2 Protokollide ja aktide kohta kantakse registrisse: 
1) kollegiaalse kogu nimetus (protokollide kohta); 
2) kuupäev; 
3) päevakord, teema või pealkiri; 
4) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 
tunnistamine ja muud olulised andmed). 
 
4.1.3.3 Lepingute kohta kantakse registrisse: 
1) lepingupoolte nimed või nimetused ja vajadusel registrikood või sünniaeg; 
2) lepingu liik; 
3) number või tähis; 
4) lepingu sõlmimise kuupäev; 
5) lepinguobjekt; 
6) jõustumise ja lõppemise või kehtivuse tähtaeg või tähtpäev; 
7) lepingu staatus (täitmisel, garantiiaeg, lõpetatud vms); 
8) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 
tunnistamine ja muud olulised andmed). 
Vähemalt kaks korda aastas (jaanuaris ja septembris) vaatab registripidaja   üle lepingute 
registrikaardi välja "Lepingu staatus"  ja vajadusel täiendab või muudab seda. 
 
4.1.3.4 Kirjade kohta kantakse registrisse: 
1) saatja või saaja nimi või nimetus; 
2) saabumise või saatmise kuupäev; 
3) saatja posti- või elektronposti aadress või muud sideandmed; 
4) dokumendiliik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms); 
5) pealkiri või lühike sisukokkuvõte; 
6) dokumendi lisade arv; 
7) dokumendi kuupäev ja vajadusel kellaaeg; 
8) vormingu tüüp (digitaaldokumendi puhul); 
9) dokumendi saatmise või väljastamise viis (elektronpost, post, digitaalne, faks või 
kulleriga või anti isiklikult üle); 
10) dokumendi saatja; 
11) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 
tunnistamine ja muud olulised andmed); 
12) sarja tähis; 
13) teenistuja nimi, kellele dokument on suunatud lahendamiseks 
või kes dokumendi koostas; lahendamise tähtaeg; 
14) täitmise märge; 
15) muud andmed, mis on dokumentide menetlemisel olulised või nõutavad õigusaktidega. 
 

4.1.4 Toimiku moodustamine 
Toimikud avatakse dokumentide loeteluga määratud sarjas asjaajamisperioodi alguses. 
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Toimiku seljale märgitakse vähemalt: 
1) sarja tähis ja nimetus; 
2) sarja  tähis; 
3) aastaarv; 
4) vajadusel toimiku number asjaajamisaasta piires. 
Asjaajamisperioodi jooksul loodud ja saadud paberdokumendid koondatakse toimikusse. 
 

4.2 DOKUMENTIDE LIIGITAMINE JA DOKUMENTIDE LOETELU 

KOOSTAMINE 
 

4.2.1 Dokumentide loetelu 
Dokumentide liigitamiseks ja neile säilitustähtaja määramiseks koostatakse dokumentide loetelu. 
Dokumentide loetelu koostamise ja kaasaegsena hoidmise eest vastutab vallasekretär. 
Dokumendid rühmitatakse loetelus funktsioonide alusel sarjadesse. 
Sari on sarnase praktilise väärtusega dokumentide kogum, mida ühendavateks tunnusteks võivad 
olla: 
1) dokumendiliik; 
2) sisu; 
3) piiritletud tegevus või ülesanne, mille täitmiseks dokumente koostatakse; 
4) säilitustähtaeg. 
 
Dokumendisarjade pealkirjad sõnastatakse lühidalt, selgesti mõistetavalt ja erialaterminoloogiast 
lähtuvalt. 
Dokumentide loetelus märgitakse: 
1) funktsiooni nimetus ja tähis; 
2) sarja pealkiri ja viit; 
3) säilitustähtaeg; 
4) teabekandja; 
5) juurdepääsupiirang, piirangu alus ja juurdepääsu üle otsustav teenistuja; 
6) ametikoht, kes vastutab dokumentide säilitamise eest; 
7) infosüsteem, kus dokumendid registreeritakse/hallatakse; 
8) arhiiviväärtuse korral hindamisotsuse kuupäev ja viit; 
9) märkused. 
Säilitustähtaegade määramisel lähtutakse seadustest ja teistest õigusaktidest. 
Dokumentide loetelu muudetakse õigusaktide nõuete või ametnikelt saadud ettepanekute alusel. 
 

4.3 ASJAAJAMISEST VÄLJUNUD DOKUMENTIDE ARVESTUS JA 
HOID 

4.3.1 Ülevaade arhiivi koosseisust  
Asjaajamises suletud toimikud võetakse arvele vastavalt vallavalitsuse dokumentide loetelu 
liigitusskeemile.  
Arhivaalide  ja toimikute  üle peetava arvestuse pidamist koordineerib vallasekretär. 
 
Kolme kuu jooksul pärast asjaajamisperioodi lõppu võtab vallasekretär arvele asjaajamisest 
väljunud arhivaalid ja toimikud. 
 
Arhivaalide hävitamiseks eraldamise korral tehakse viide hävitamisaktile. 
 
Ülevaade arhiivi koosseisu kohta peab sisaldama vähemalt: 
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- asutuse nime (Halinga Vallavalitsus); 
- funktsiooni nimetust ja tähist; 
- sarja kehtivat ja varem kehtinud tähist, nimetust ja säilitustähtaega; 
- toimiku või muu üksuse järjekorranumbrit ja pealkirja; 
- toimikute või muude üksuste hulka; 
- arhivaalide ja dokumentide piirdaatumeid, so esimese ja viimase dokumendi kuupäeva; 
- märkuseid (sisaldab viidet avaliku arhiivi hindamisotsusele, kui dokumendid on hinnatud ja 
viidet hävitamisaktile, kui dokumendid on hävitatud). 
 
Arvestust peetakse elektrooniliselt Exceli tabelina. 
 
Vallasekretär  paneb arhivaalide ja dokumentide arvestustabeli üles Intraneti kataloogis 
„Töökorraldus“ alamkataloogis „Ülevaade arhivaalidest ja toimikutest“. 
 

4.3.2 Arhivaalide hoid 
 
Olenemata säilitusajast antakse dokumendid üle arvetuse pidamise arhiiviruumi, kuni 10-aastase 
säilitustähtajaga dokumente hoitakse kuni hävitamiseni ja üle 10-aastase säilitustähtajaga ja 
pikaajalise säilitustähtajaga dokumendid arhiveeritakse. 
 
Iga ametnik tagab juurdepääsu tema tööruumis asuvatele dokumentidele. 
 
Enne  arhivaalide arhiiviruumi üleandmist valmistatakse üle 10-aastase säilitustähtajaga 
dokumendid säilitamiseks ette järgmiselt: 
1) toimikutest eemaldatakse liigsed koopiad, mustandid jms; 
2) eemaldatakse dokumentidelt metallklambrid; 
3) dokumendid süstematiseeritakse kronoloogilise või muu loogilise tunnuse alusel. 
 
Kui toimikus on ühest dokumendist nii faksi või elektronpostiga (väljatrükk) tulnud eksemplar 
kui ka originaaldokument, säilitatakse mõlemad juhul, kui eelpool nimetatud dokumenti on 
asutud lahendama enne originaali saabumist. Kui toimikust ei selgu, et faksi või elektronpostiga 
saabunud dokumenti on enne originaali saabumist menetletud, säilitatakse ainult originaal. 
 
Kirjavahetuse toimikus olevad dokumendid süstematiseeritakse järgmiselt: 
1) esmane (algatus)kiri; 
2) asja lahendamiseks kaasatud dokumendid (ärakirjad); 
3) vastuskiri. 
 
Kõik dokumendid järjestatakse kronoloogiliselt. 
 
Kui toimikust leitakse lõplikult vormistamata dokument (puudub allkiri, kuupäev, number vms), 
tagastatakse see võimaluse korral dokumendi koostajale puuduste kõrvaldamiseks. 
 
Pikaajalisele ja alatisele säilitamisele kuuluvad paberkandjal arhivaalid valmistab kooskõlas 
arhiivieeskirja § 22  säilitamiseks ette vastava dokumentide loetelus määratud ametnik. 
Arhiiviväärtuse saanud arhivaalide üleandmine toimub vastavalt arhiivieeskirja 6. peatükile. 
 
Asjaajamises tekkinud dokumentide kaitse korraldamise aluseks on ohuplaan. 
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4.3.3. Lahendatud digitaaldokumentide hoidmine  

Lahendatud digitaaldokumendid salvestatakse säilivuskindlale kandjale ja formaadis, mis tagab 
nende säilimise autentse ja terviklikuna vähemalt neile kehtestatud säilitustähtaja jooksul. 

Lahendatud digitaaldokument vormistatakse paberkandjale juhul, kui ta kuulub alalisele 
säilitamisele või kui ei ole võimalik tagada dokumendi säilimist digitaalkandjal autentsena ja 
terviklikuna ettenähtud säilitustähtaja jooksul. 

Dokumendi säilitamisele kuuluv eksemplar peab olema allkirjastatud või tõestatud ametliku 
kinnitusega.  

Kui dokument on asutusse saabunud või välja saadetud elektronpostiga ja temast säilitatakse 
väljatrükk, säilitatakse paberkandjal ka vastav elektronposti teade. 

Iga digitaalselt hoitava dokumendi puhul on määratud sari, millesse dokument vastavalt 
dokumentide loetelule kuulub. 

 

4.4  DOKUMENTIDE  HÄVITAMINE 

Vallavalitsus võib oma dokumendid eraldada hävitamiseks pärast säilitustähtaja möödumist. 
Arhivaale ei hävitata. 

Avalikult arhiivilt tuleb  luba  küsida dokumentide hävitamiseks eraldamiseks juhul, kui 
dokumentide arhiiviväärtus või selle puudumine pole varem välja selgitatud. 

Muudel juhtudel tuleb lähtuda Rahvusarhiivi hindamisotsustest, millega välja selgitatud  ja ära 
määratud dokumentide arhiiviväärtus. 

Dokumendi teabekandja võib  hävitada juhul, kui dokumendis olev teave on üle viidud teisele 
teabekandjale. Üleviimise protseduur, teostaja, aeg, kasutatud riist- ja tarkvara peavad olema 
dokumenteeritud ja kontrollitavad ning teabe autentsus, usaldusväärsus, terviklus ja kasutatavus 
peavad olema tagatud. 

Dokumentide hävitamine tuleb  dokumenteerida dokumentide hävitamisaktiga. 

Hävitamisaktis esitatakse hävitamiseks eraldatavate dokumentide kohta vähemalt järgmised 
andmed: 
1) viide avaliku arhiivi hindamisotsusele; 
2) tähis liigitusskeemi või muu arhiivi koosseisu loetleva dokumendi järgi; 
3) sarja nimetus või toimiku pealkiri; 
4) piirdaatumid; 
5) toimikute või muude üksuste hulk; 
6) dokumentide säilitustähtaeg; 
7) viide õigusaktidele, mis reguleerivad dokumendi säilitamist või hävitamist, kui need on 
olemas; 
8) märge hävitamise viisi, aja, koha ja läbiviija kohta. 
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Riini Õige 
Vallasekretär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa nr 1 vallavanema  29.09.2012 käskkirja nr 19-2/11  juurde 
 
 
 

DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEMI 
AMPHORA HALDAMISE KORD JA NÕUDED SELLELE 

 
1.  Üldosa  
 
1.1 Halinga Vallavalitsuses kasutatakse dokumentide haldamiseks dokumendihaldussüsteemi 
Amphora (edaspidi: DHS).  
 
1.2 Dokumendihaldussüsteemi tarkvara asub OÜ Interixi  selleks otstarbeks kohandatud serveris.  
Serveri töökorras oleku, dokumendihalduse tarkvara uute versioonide installeerimise ja sellega 
kaasnevate infotehnoloogiliste probleemide lahendamise, samuti varukoopiate valmistamise ja 
säilitamise ning tarkvara turvalisuse eest vastutab  OÜ Interinx.  
 
1.3 DHS toimimise ja selle vastavuse eest seadustele ja vallavalitsuse  asjaajamiskorrale vastutab 
registripidaja. 
 
2. Dokumendiregistri kasutajarühmad  
 
2.1 DHS kasutajad jagunevad kahte erinevate õigustega kasutajarühma:  
2.1.1 administraatorid; 
2.1.2 kasutajad.  
 
2.2 Administraatorid  
 
Administraatorid jagunevad kahte erineva vastutusega rühma:  
2.2.1 sisuadministraator; 
2.2.2  IT-administraator.  
 
2.3 Sisuadministraator:  
 
2.3.1 sisestab kasutajate nimed, määrab nende kasutajaõigused; 
2.3.2 sulgeb programmis nende isikute ligipääsud, kes on töölt lahkunud; 
2.3.3 sisestab dokumendiliigid, toimikud, loendurid ja registreerimisnumbrid ning seob need 
omavahel; 
2.3.4 hoiab toimikud vastavuses struktuuri ja dokumentide loeteluga; 
2.3.5 loob juurdepääsu õigused toimikutele; 
2.3.6 loob dokumendiliikide registrikaardid, vajadusel lisab dokumendimalle; 
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2.3.7 muudab sisestatud andmeid põhjendatud ettepanekute korral; 
2.3.8 kustutab vajadusel dokumendi registrist; 
2.3.9 kustutab vajadusel kasutaja vana parooli ja annab võimaluse uue parooli sisestamiseks; 
2.3.10 korraldab dokumendiregistri haldamisel tekkinud probleemide lahendamise; 
2.3.11 asjaajamisaasta vahetumisel suleb programmis jooksva asjaajamisaasta toimikud ja avab 
uued; 
2.3.12 jälgib tarkvara sisulist kasutamist – dokumentide õiget liigitamist, registriandmete õiget 
sisestamist. Vigade puhul võtab ühendust registreerijaga või parandab ise vead; 
2.3.13 jälgib dokumentide avalikustamist; 
2.3.14 edastab e-postiga või dokumendivahetuskeskuse kaudu DHS-st adressaatidele dokumente 
ning võtab neid ka vastu; 
2.3.15 nõustab ja koolitab vajadusel kõiki dokumendiregistri kasutajaid:  
2.3.16 osaleb arendustöös ning edastab ettepanekud programmi tootjale.  
 
2.4. DHS sisuadministraator on registripidaja , tema äraolekul vallasekretär. 
 
2.5  IT administraator:  
 
2.5.1 tagab sisuadministraatoritele infotehnoloogilise toe. 
 
2.6 DHS-i IT- administraator on OÜ Interinx. 
 
3.  Kasutaja:  
 
3.1 saab informatsiooni kõigi asutuses registreeritud dokumentide kohta;  
 
3.2 saab täitmiseks talle saadetud tööülesanded; 
 
3.3 registreerib vastavalt antud pädevusele tema töövaldkonda puudutavad dokumendid ja seob 
dokumendifailid registrikaardiga; 
 
3.4 jälgib dokumentide tähtajalist täitmist ja peab arvestust nende üle;  
 
3.5 loob DHS-is uue dokumendi ning edastab selle kooskõlastamiseks vastavalt 
asjaajamiskorrale; 
 
3.6 osaleb programmi arendustegevuses, st teeb ettepanekuid administraatorile programmi 
paremaks kujundamisel.  
 
Kõik Amphora kasutajarühmad on kohustatud määrama programmi kasutamiseks parooli, mille 
edasi andmine teistele kasutajatele on keelatud. 
 
4.  Nõuded dokumendiregistrile 
 
4.1 Amphora  on digitaalselt peetav andmekogu, mida peetakse saabunud ja koostatud 
dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks.  
 
4.2 Dokumendiregistris registreeritakse: 
4.2.1 vallavalitsusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid hiljemalt 
saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval; 
4.2.2 vallavalitsuses  koostatud ja allkirjastatud õigusaktid hiljemalt nende allakirjutamise või 
sellele järgneval tööpäeval; 
4.2.3 sõlmitud lepingud nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval. 
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4.3 Dokumendiregistrisse ei pea kandma: 
 

4.3.1 vallavalitsuses edastatud arvamusi, teateid, memosid, õiendeid, nõuandeid jms, mida 
vallavanema otsusel ei ole vaja dokumendiregistrisse kanda; 
4.3.2 raamatupidamisdokumente ei pea dokumendiregistrisse kandma; 
4.3.3 riigisaladust ja salastatud välisteavet sisaldavaid dokumente; 
4.3.4 sissetulevaid dokumente, mida vastuvõttev asutus võtab arvele eriseadusega ette nähtud 

korras; 
4.3.5 reklaami. 
 
4.4 DHS-i kantakse saabunud ja väljastatud dokumentide kohta vähemalt järgmised andmed: 
4.4.1 kellelt on saabunud või kellele väljastatud; 
4.4.2 saabumise või väljastamise kuupäev; 
4.4.3 mil viisil dokument saabus või väljastati (elektronposti, posti, faksi või kulleriga või anti 
üle isiklikult); 
4.4.4 dokumendi rekvisiidid; 
4.4.5 dokumendi liik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms); 
4.4.6 dokumendi suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud. 
 
4.5 Saabunud ja lahendamist või vastamist vajavate dokumentide kohta kantakse 
dokumendiregistrisse ka seadusest tulenev lahendamise või vastamise tähtaeg, vastuse 
koostamise või lahendamise korraldamise eest vastutava teenistuja nimi, kes vastuse koostab. 
 
4.6 Dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele 
elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole juurdepääsupiirangut kehtestatud, tagatakse 
juurdepääs dokumendiregistri kaudu. 
Dokumendiregistris ei avalikustata isikuandmeid sisaldavaid dokumente, kui avaldamise 
kohustus ei tulene seadusest. 
 
4.7 DHS on kättesaadav valla kodulehel aadressil halinga@halingavald.ee, kus võimaldatakse 
juurdepääs kõikidele digitaaldokumentidele, v. a dokumentidele, millel on juurdepääsupiirang. 
 
5.  DHS-i avalik vaade 

5.1 Vallavalitsus võimaldab juurdepääsu dokumendiregistrile, loob dokumentide leidmise 
hõlbustamiseks sisujuhi ja kasutusjuhendi ning tagab dokumentide leidmise  infotehnoloogilise 
otsingusüsteemi abil ületekstiotsinguga. 

5.2 Dokumendiregistri avalikus vaates kuvatakse vähemalt järgmised üldandmed dokumendi 
kohta: 
5.2.1  dokumendi saatja/saaja; 
5.2.2 dokumendi vastuvõtmise/väljasaatmise kuupäev; 
5.2.3  mil viisil dokument tuli/läks (faksi, posti, e-posti või käsipostiga jne); 
 
5.2.4 dokumendi rekvisiidid: 
5.2.4.1 dokumendi pealkiri või lühikokkuvõte, 
5.2.4.2 koostamise/kinnitamise kuupäev ja vajadusel kellaaeg, 
5.2.4.3  dokumendi viit (ehk asjaajamisnumber: asutuse enda ja kui teada, siis ka kirjavahetus-
partneri oma); 
5.2.5  dokumendi liik (avaldus, märgukiri, teabenõue, selgitustaotlus vms); 
5.2.6  dokumendi juurdepääsupiirangud (nende kohta vt lähemalt selle juhendi Lisa 3.). 
 
5.3 Saabunud ning lahendamist ja vastamist vajavate dokumentide kohta märgitakse ka 
lahendamise/vastamise tähtaeg, teenistuja nimi. 
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5.4 Dokumendi andmete näitamisel dokumendiregistris peab hindama sarja, pealkirja ning 
saaja/saatja nime koosmõju ja leidma mõistliku tasakaalu teabe hõlpsa ja kiire kättesaadavuse 
ning eraelu puutumatuse vahel.  
 
5.5 Pealkirja tuleb tundlikuma sisuga dokumendisarjades näidata üksnes dokumendi liigina 
(avaldus, selgitustaotlus, teabenõue, märgukiri, vaie jne) ehk avalik vaade ei tohi reeta nende 
dokumentide sisu.  Teiste dokumentide puhul peab olema pealkiri selline, et selle alusel oleks 
neid võimalik lihtsalt dokumendiregistrist leida. 
 
5.6 Valik eraisikust kirja saaja/saatja nime või initsiaalide kasutamise vahel sõltub 
dokumentatsiooni/sarja üldisest tundlikkusest. 
 
5.7  DHS- i avalikus vaates tuleb dokumente näidata sama kaua, kui kestab nende säilitustähtaeg. 
 
5.8 Kasutajasõbralikkuse mõttes seotakse ühe menetlusega või muidu loogiliselt seotud 
dokumendid DHS-i avalikus vaates kokku ehk kuvatakse dokumendi juures ka seotud 
dokumentide lingid. 
 
 
 
Riini Õige 
Vallasekretär 
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Lisa nr 2 vallavanema  29.09.2012 käskkirja nr 19-2/11  juurde 

 
 
 

TEABENÕUDE MENETLEMISE KORD 
 
 
1. Üldosa  
 
Teabenõue on avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus avaliku 
teabe saamiseks.  
 
2. Teabenõude vastuvõtmine ja registreerimine  
 
2.1  Teabenõue võib olla:  
2.1.1 suuline – teabe nõudja pöördub vallavalitsuse poole vahetult või telefoni teel, või;  
2.1.2 kirjalik – teabe nõudja annab teabenõude üle isiklikult või edastades selle posti, faksi või 
elektronpostiga. 
 
2.2 Teabenõude vastuvõtjal on õigus:  
2.2.1 nõuda kirjaliku teabenõude esitamist, kui teabenõudja pole rahul suuliselt antud teabega;  
2.2.2 nõuda teabenõudja isiku tuvastamist, kui teave sisaldab juurdepääsupiiranguga 
isikuandmeid;  
2.2.3 nõuda eesmärgi ja juurdepääsu aluse teatamist.  
 
2.3 Teabenõude registreerib registripidaja   selle saamise  päeval või saamisele järgneval 
tööpäeval. Kas on tegemist teabenõude, selgitustaotlusega, märgukirjaga või muu taotlusega 
otsustab registripidaja , analüüsides sõnumi sisu. 
 
2.4 Teabenõuet ei registreerita, kui:  
2.4.1 see on anonüümne;  
2.4.2 see on esitatud suuliselt või elektrooniliselt ja täidetakse viivituseta.  
 
2.5 Kui on esitatud teabenõu, mis oma sisult kas märgukiri või selgitustaotlus, siis antakse  
teabenõudjale 5 tööpäeva jooksul  teada, et esitatud  teabenõuet käsitletakse  ja märgu-
kirja/selgitustaotlusena ja, et sellele  vastatakse 30 päeva jooksul. 
 
2.6 Kui teabenõue sisaldab nii teabenõuet kui selgitustaotlust, siis teabenõue täidetakse 5 
tööpäeva jooksul  ning selgitustaotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.   
 
2.7 Registrisse kantakse ka andmed teabenõude täitmisest keeldumise kohta.  
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2.8 Teabenõude registreerija edastab teabenõude vastamiseks teenistujale, kelle valduses teave 
asub.  
 
3. Teabenõude täitmise tähtajad  
 
3.1 Teabenõudele tuleb vastata viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates 
teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.  
 
3.2 Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis 
teavitab registripidaja  sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks.  
 
3.3 Kui on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib  
teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani.  Tähtaja pikendamisest koos 
põhjendustega teavitatakse teabenõudjale viie tööpäeva jooksul. 
 
4. Teabenõudele vastamine  
 
4.1 Teabenõude nõuetekohase täitmise eest vastutab teenistuja, kellele teabenõue on 
vallavanema poolt täitmiseks suunatud.  
 
4.2 Teabenõudele vastatakse teabenõudja poolt soovitud viisil, väljastades teabe:  
4.2.1 teisaldatavale andmekandjale digitaalselt või teabenõudes märgitud elektronpostiaadressil; 
4.2.2 dokumendi koopia või ärakirjana paberkandjal kas vahetult teabenõudjale või tema 
postiaadressil; 
4.2.3 faksi teel; 
4.2.4 suuliselt; 
4.2.5 tutvumiseks teabevaldaja juures; 
4.2.6 muul viisil, arvestades teabekandja tüüpi. 
 
4.3. Teabevaldaja võib keelduda soovitud viisil teabenõude täitmisest, kui: 
4.3.1.  selleks puuduvad tehnilised võimalused; 
4.3.2  seda ei võimalda teabekandja tüüp; 
4.3.3.  teabe suuliselt edastamine takistab ajalise kestuse tõttu ülemääraselt teabevaldaja 
põhiülesannete täitmist. 
 
4.4 Eelpool toodud juhtudel valib sobiva teabenõude täitmise viisi teabenõudele vastaja, 
konsulteerides võimaluse korral enne teabenõude täitmist teabenõudjaga. 
 
4.5 Teabevaldaja peab teabenõudja taotlusel väljastama dokumentide koopiad paberkandjal, kui 
teabekandja tüüp ja teabenõudja sideandmed seda võimaldavad ja kui teave ei ole avalikustatud. 
 
4.6 Teabenõudja nõudel peab teabevaldaja väljastama teabe (sealhulgas avalikustatud teabe) 
ametliku kinnitusega, kui kinnitus on vajalik teabenõudja õiguste ja vabaduste kasutamiseks ning 
kohustuste täitmiseks. 
 
4.7 Suuliselt väljastatakse teave üksnes juhul, kui: 
4.7.1 soovitakse andmeid teabenõudja esitatud avalduse, märgukirja või muu taotluse menetluse 
kohta; 
4.7.2  soovitakse andmeid selle kohta, kas teabevaldaja valduses on teabenõudja poolt soovitud 
teave. 
 
4.8 Teabenõude suulisel täitmisel ei ole teabenõude täitja kohustatud dokumente ette lugema. 
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4.9 Kui teabenõudest ei selgu teabenõudja poolt taotletav teabenõude täitmise viis ja 
teabenõudjaga ei ole võimalik teabenõude täitmise viisi täpsustada teabenõude täitmiseks 
ettenähtud tähtaja jooksul, täidetakse teabenõue selles esitatud sideandmete alusel teabevaldaja 
valitud viisil, võimaluse korral eelistades teabenõude esitamise viisi. 
 
4.10 Teabe saamine juurdepääsupiiranguga dokumentidest reguleeritakse asjaajamiskorra lisaga 
nr 3 “Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord”.  
 
4.11 Kui teenistuja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva teabevaldaja ja edastab talle 
teabenõude viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, teatades sellest samal ajal 
teabenõudjale. 
 
4.12 Kui taotletud teave on avalikustatud avaliku teabe seaduse  või muus seaduses sätestatud 
korras, võib ametnik teavet väljastamata teatada sellest teabenõudjale viivituseta, kuid mitte 
hiljem kui viie tööpäeva jooksul, koos andmetega taotletavale teabele juurdepääsu viisi ja koha 
kohta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 17 lõikes 4 sätestatud juhul. 
 
5. Teabenõude täitmisest keeldumine  
 
5.1 Teabevaldaja keeldub teabenõude täitmisest, kui: 
5.1.1 taotletava teabe suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud ja teabenõudjal ei ole taotletavale 
teabele juurdepääsuõigust; 
5.1.2  ta ei valda taotletavat teavet ega tea, kes seda valdab, ning tal ei ole võimalik taotletava 
teabe valdajat kindlaks teha; 
5.1.3 teabenõude täitmine ei ole võimalik, kuna teabenõude täpsustamisel ei selgu, millist teavet 
teabenõudja taotleb; 
5.1.4  teabenõudja ei ole tasunud riigilõivu või teabenõude täitmise kulutuste eest, kui riigilõiv 
või tasu on seadusega ette nähtud ja teabevaldaja ei ole loobunud kulutuste katmise nõudest. 
 
5.2 Teabevaldaja võib teabenõude täitmisest keelduda, kui: 
5.2.1  samale teabenõudjale on taotletav teave juba antud ja teabenõudja ei põhjenda vajadust 
saada teavet teist korda; 
5.2.2  füüsiliselt isikult ja eraõiguslikult juriidiliselt isikult taotletav teave ei käsitle avalike 
ülesannete täitmist; 
5.2.3 teabenõude täitmine nõuab taotletava teabe suure mahu tõttu teabevaldaja töökorralduse 
muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri 
kulutusi; 
5.2.4 teabenõuet ei saa täita ühekordse teabe väljastamisega; 
5.2.5 teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle 
alusel on vaja uus teave dokumenteerida. Selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele 
vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras; 
5.2.6 kohus on tuvastanud, et teabenõudja teovõime on piiratud; 
5.2.7 teabenõudja sideandmed puuduvad. 
 
5.3 Teabevaldaja teeb teabenõude täitmisest keeldumise koos põhjendusega teabenõudjale 
teatavaks viie tööpäeva jooksul. 
 
6. Teabenõude täitmise kulud 
 
6.1 Teabenõude täitmise kulud katab teabevaldaja, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. 
 
6.2 Paberkandjal koopiate valmistamise ja väljatrükkide eest tasub teabenõudja kuni 0,19 eurot 
iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest, kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest 
riigilõivu ette nähtud. 
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Teabenõudja tasub teabevaldajale enne teabe väljastamist. 
 
6.3 Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esitatud teabenõude täitmise kulud katab valla-
valitsus. 
 
6.4 Teabevaldaja võib vabastada teabenõudja avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud 
kulude katmisest, kui: 
6.4.1 kulude sissenõudmine ei ole majanduslikult otstarbekas; 
6.4.2 teabenõudjale on teave vajalik teadusliku töö tegemiseks; 
6.4.3 teabenõudjale on teave vajalik oma õiguste ja vabaduste teostamiseks või kohustuste 
täitmiseks ja tal ei ole majanduslikke võimalusi kulude katmiseks. 
 
6.5 Teabevaldaja on kohustatud teabenõudjale väljastama vastuvõetud summade kohta kviitungi. 
 
 
 
 
Riini Õige 
Vallasekretär 
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Lisa nr 3 vallavanema  29.09.2012 käskkirja nr 19-2/11  juurde 

 
 

TEABE ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS TUNNISTAMISE KOR D 
 
1. Üldsätted  
 
1.1. Dokumendisarjad, milles tekkivatele dokumentidele võib kehtestada juurdepääsupiiranguid 
ja ametikohad, kellel on pädevus lähtudes dokumendi sisust ja juurdepääsupiirangu eesmärgist 
seada konkreetsele dokumendile juurdepääsupiirang, määratakse kindlaks Halinga 
Vallavalitsuse  dokumentide loeteluga.  
 
1.2. Dokumentide loetelu veergu „Juurdepääsupiirang“ kantakse:  
1) võimalikult täpne (lõigu või punkti täpsusega) viide õigusaktile, mille alusel võib sarjas 
tekkivatele dokumentidele juurdepääsu piirata;  
2) ametikoht, kes otsustab konkreetse dokumendi juurdepääsupiirangu olemasolu või selle 
puudumise.  
 
1.3. Dokumentide loetelu koostamise ja ajakohastamise eest vastutab vallasekretär, kes 
koondab saadud ettepanekud ja täiendab loetelu võimalikest juurdepääsupiirangutest.  
 
1.4. Juurdepääsupiirangute määramisel tuginetakse:  
1.4.1.  avaliku teabe seaduse § 35 lõigetele 1 ja 2;  
1.4.2. teistele eriseadustele.  
 
2. Juurdepääsupiirangute määramine ja kehtetuks tunnistamine  
 
2.1. Juurdepääsupiirangu rakendamisel eristatakse isikuandmeid sisaldav teave ülejäänud 
asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabest.  
 
2.2. Isikuandmeid sisaldavale teabele kehtib juurdepääsupiirang:  
2.2.1. 75 aastat teabe saamisest või dokumenteerimisest, või;  
2.2.2.  30 aastat isiku surmast, või;  
2.2.3. 110 aastat isiku sünnist, kui surma pole võimalik tuvastada.  
 
2.3. Teistel juhtudel kehtestatakse juurdepääsupiirang alates dokumendi loomisest või saamisest 
ning kuni vajaduse möödumiseni või sündmuse saabumiseni, kuid mitte kauemaks kui viis 
aastat; tähtaega võib pikendada kuni 5 aasta võrra.  
 
2.4. Juurdepääsupiirangu pikendamisest või kehtetuks tunnistamisest tuleb teavitada teisi 
teabevaldajaid, kellele teave on edastatud.  
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2.5. Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatakse ka:  
2.5.1.  teenistusliku järelevalve  menetlemise käigus kogutud teave kuni selle kohta tehtud otsuse 
jõustumiseni.  
2.5.2. dokumentide kavandid enne nende vastuvõtmist või allkirjastamist.  
 
2.6. Avalduse ja muu sissetuleva kirjavahetuse asutusesiseseks  kasutamiseks tunnistamise 
esmase vajaduse otsustab registripidaja , kes teeb dokumendi registreerimisel koheselt vastava 
märke paberdokumendile ja DHS-is.  
Vallavalitsusest väljaminevale dokumendile ja DHS-is teeb märke dokumendi loonud 
menetleja. 
 
2.7. Märke  juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamise kohta teeb registripidaja  
paberdokumendile ja DHS-is ning teavitab viivitamata juurdepääsupiirangu kehtetuks 
tunnistamisest teabevaldajaid, kellele see teave on edastatud.  
 
2.8. Juurdepääsupiirang seatakse igale dokumendile eraldi. Kui piiranguga teave on näiteks 
põhidokumendi lisa(de)s, siis  märgitakse  piirang üksnes lisa(de)le. Kui piirangu seadmisel 
ei ole võimalik dokumente niimoodi jagada, siis seatakse piirang tervele dokumendile, kuigi 
piirang võib puudutada ainult väikest osa tervest dokumendist. 
 
2.9. Teabenõue, mis esitatakse juurdepääsupiiranguga märgitud sarja kuuluva teabe saamiseks, 
edastatakse dokumentide loetelus märgitud otsustamispädevusega teenistujale, kes otsustab 
konkreetse dokumendi juurdepääsupiirangu olemasolu kooskõlastatult vallasekretäriga.  
 
2.10. Juurdepääsu lubamine või keeldumine dokumenteeritakse teabenõudele vastamisega.  
Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele võimaldatakse vaid riigi ja kohaliku 
omavalitsuse ametnikule oma ametiülesannete täitmiseks või isiku loal, kelle andmetele 
juurdepääsu taotletakse.  
 
3. Juurdepääsupiirangu märkimine dokumendile ja dokumendihaldussüsteemi  

 
3.1. Otsus piirangu olemasolu kohta tehakse soovitavalt juba dokumendi koostamisel, 
registreerimisel või teabenõude saabudes.  
 
3.2. Juurdepääsupiirangu märkimine dokumendile  
 
Vallavalitsusse saabunud dokumentidele, millel on saatja märge “ASUTUSESISESEKS 
KASUTAMISEKS”, saab teabenõude esitaja juurdepääsu taotleda vaid dokumendi saatjalt.  
 
“ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS” märkega kirja ja/või muu dokumendi vastuskirjale 
ja/või muule dokumendile kantakse samuti märge juurdepääsupiirangu kohta. 
Juurdepääsupiirangu aluseks märgitakse sel juhul algatuskirjas märgitud alus.  
 
Märge „ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS tehakse väljasaadetavale dokumendile (sh 
kaaskirjale) olenemata dokumendi teabekandjast.  
Juurdepääsupiirangu märge sisaldab järgmisi andmeid:  
- teabevaldaja nimetus,  
- juurdepääsupiirangu alus (vastavalt dokumentide loetelule),  
- piirangu kehtimise lõpptähtpäev,  
- märke vormistamise kuupäev.  
 
 
Näide: 
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HALINGA VALLAVALITSUS 
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

 
Märge tehtud „……..“…………. 20….a. 

Juurdepääsupiirang kehtib kuni „……“…………… 20…a. 
Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg ……… p……. 

 
Vallavalitsuse sisestele dokumentidele kehtestatud juurdepääsupiiranguid hallatakse 
dokumendiregistrisse kantavate metaandmetega. Konkreetsele dokumendile määrab 
dokumentide loetelus märgitud otsustaja juurdepääsupiirangu vastavalt kasutamise vajadusele.  
 
 
 
 
3.3. Juurdepääsupiirangu märkimine dokumendihaldussüsteemis  
 
Dokumendi registreerimisel dokumendihaldussüsteemis märgib registreerija dokumendiregistri 
toimingunupu „Piirangud“ all “AK” ning lisab andmed juurdepääsupiirangu kestvuse ning aluse 
kohta. 
 
 
 

 
 
 
Riini Õige 
Vallasekretär 
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Lisa nr 4 vallavanema  29.09.2012 käskkirja nr 19-2/11  juurde 
 
 

KÄSKKIRJA KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE 
 
I. Käskkirja vormistamine  
 
Käskkiri vormistatakse üldplangile. Käskkiri esitatakse allkirjastamiseks ühes eksemplaris. 
Distsiplinaarkaristuse ja ergutuse kohaldamiseks antud personalikäskkiri vormistatakse ja 
allkirjastatakse kahes eksemplaris.  

1. Dokumendiliigi nimetus  
 

KÄSKKIRI  

 
2. Kuupäev  
 

Allakirjutamise kuupäev  

 
3. Registrinumber  
 

Alamregistri poolt antav jooksev järjekorranumber.  

 
4. Pealkiri  
 

Peab olema sõnastatud selliselt, et see sisaldab otsisõna, mille 
järgi on võimalik käskkirja registrist leida.  

5. Tekst  
Koosneb kahest osast:  
1) Sissejuhatavas osas märgitakse viide õigusakti sättele. 
Õigusakti pealkiri märgitakse jutumärkides esisuurtähega.  
Näide:  
Vabariigi Valitsuse 02.08.2000.a määruse nr 279 “Rahvusarhiivi 
põhimäärus” § 35 p 10 alusel  
  
2) Teksti korraldav osa esitatakse ainsuse esimeses pöördes.  
Näiteks:  
Kinnitan...  
Moodustan...  
Kehtestan...  

 
6. Allkiri  
 

Vallavanema või vallasekretäri omakäeline allakirjutus ja 
ametinimetus või digitaalallkiri  

 
 
Käskkirjaga kinnitatav dokument (kord, eeskiri, juhis vms) vormistatakse valgele paberile ja sellele 
kirjutab alla allkirjastamiseks esitaja. Kinnitatavale dokumendile vormistatakse kinnitusmärge.  
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Näide: KINNITATUD  

Halinga vallavanema 
06.11.2011 käskkirjaga nr 19-2/1 
 

Kinnitatavale dokumendile kirjutab alla käskkirja allakirjutamiseks esitaja.  

Kui käskkirjal on lisa, viidatakse sellele käskkirja korraldavas osas (juurde lisatud). Mitme lisa puhul 
need nummerdatakse.  

Iga lisa esimese lehe ülemisse parempoolsesse nurka tehakse märge käskkirja kohta, mille juurde see 
kuulub.  
 
Näide: Lisa nr 2 vallavanema  21.04.2011 käskkirja nr 19-2/2  juurde  
 
II. Käskkirjade liigid  
 
Käskkirja liik Rakendusala Väljaandja Allkirjastami ne ja 

säilitamine 
Üldkäskkiri Vallavalitsuse ja 

vallakantselei tööd 
korraldavad 
küsimused 

Vallavanem, 
vallasekretär 

Paberalusel 

Personalikäskkiri Ametnike teenistusse 
võtmine, teenistuja 
teenistustingimuste 
muutmine, ergutuste  
ja distsiplinaarkaris-
tuse kohaldamine. 
Töötajate tööle võt-
mine, töölepingu 
ülesütlemine jne. 

vallavanem paberalusel 

Puhkusekäskkiri Puhkuste ajakava 
kinnitamine ja selle 
muutmine. Puhkuse 
andmine ja puhkuselt 
tagasikutsumine 

vallavanem digitaalne 

Majanduskäskkiri Majandustegevust 
korraldavad 
küsimused 

vallavanem digitaalne 

Lähetuse käskkiri Ametniku, töötaja 
suunamine lähetusse 

vallavanem digitaalne 

 
 
 
Üldkaskkirju antakse kogu vallavalitsuse  või kantselei  tööd korraldavates küsimustes.  
 

 
 

Riini Õige 
Vallasekretär 
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Lisa nr 5 vallavanema  29.09.2012 käskkirja nr 19-2/11  juurde 
  
 

DOKUMENDI ELEMENTIDE  VORMISTAMINE 
 
1. Üldosa  
 
Dokumendi element on iseseisvat tähendust omav või terviklikku informatsiooni sisaldav 
dokumendi osa.  
Nii arvutiekraanile kuvatava kui ka paberkandjal dokumendi väline vorm tagatakse elementide 
esitamisel dokumendi kindlal infoväljal. Elementide paigutust dokumendi näidisvormingul vt 
käesoleva korra punktis 3.1 ja 3.2 (elemendi number on märgitud ümarsulgudes).  
 
2. Dokumendi elemendid  
 
Dokumentide vormistamisel kasutatakse järgmisi elemente:  
1) autor;  
2) kasutusmärge;  
3) adressaat;  
4) aadress;  
5) väljaandmise koht;  
6) dokumendiliigi nimetus;  
7) märge dokumendi ettevalmistamise astme, originaalsuse ja terviklikkuse kohta;  
8) kinnitusmärge;  
9) kuupäev;  
10) seosviit;  
11) viit;  
12) pealkiri;  
13) tekst;  
14) allkiri;  
15) allkirjastaja;  
16) pitser;  
17) lisamärge;  
18) lisaadressaat,  
19) koostaja;  
20) kooskõlastusmärge;  
21) viisa;  
22) kontaktandmed;  
23) asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise märge;  
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24) ametliku kinnitamise märge.  
 
2.1 Autor  
 
Autor on dokumendi sisu eest otseselt vastutav organisatsioon või isik.  
Autor (vallavalitsus või volikogu, vallavanem, vallasekretär) on trükitehniliselt vormistatud 
plangi kirjapeaväljale koos  väikese vallavapi kujutisega. E-kirjal - tekstiväljal.  
Autori alamelemendid – organisatsioon, ametinimetus, eesnimi, perekonnanimi – esitatakse 
nimetavas käändes. 
 
Näide:  Halinga Vallavalitsus  
 
 
2.2 Kasutusmärge  
 
Kasutusmärge näitab üldisest korrast erineva kasutamise ja menetlemise vajadust.  
Kasutusmärge vormistatakse suurtähtedega adressaadiväljal enne adressaati või viidaväljal enne 
seosviita, e-kirjal - teemaväljal enne pealkirja.  
 
Näide: KIIRE  
ISIKLIK  
 
2.3 Adressaat  
 
Adressaat on organisatsioon või isik, kellele kiri on suunatud. Adressaadi alaelemendid - 
viisakusvormel, ees- ja perenimi, ametinimetus, organisatsioon, organisatsiooni allüksus 
esitatakse nimetavas käändes eraldi ridadel, üksteise all.  
Ees- ja perenimi esitatakse ühel real.  
Soovi korral võib ees- ja perenime ette lisada viisakusvormeli või akadeemilise tiitli lühendi, mis 
vormistatakse samal real koos ees- ja perenimega.  
 
Näide: Lp Kaja Kask  
 
Adressaadi vormistamisenäited:  
 
Näide 1:  
 Kaja Kask  
 
Näide 2: 
 Kaja Kask  
 Osakonnajuhataja  
 
Näide 3:  
 Kaja Kask  
 Keskkonnainspektsioon  
 
Näide 4: 
  Kaja Kask  
 Keskkonnainspektsioon  
 Haldusosakond  
 
Näide 5:  
 Keskkonnainspektsioon  
 



 40 

Näide 6:  
 Keskkonnainspektsioon  
 Kantselei  
 
Näide 7:  
 Keskkonnainspektsioon   
 Osakonnajuhataja  
 
Näide 8:  
 Ministeeriumid 
  
Kirja adressaat vormistatakse adressaadiväljal. Kui adressaate on rohkem kui mahub 
adressaadiväljale, võib teised adressaadid esitada tekstiväljal lisaadressaadi real kaks kuni neli 
põhireavahet allkirjastajast allpool.  
 
2.4 Aadress  
 
Aadressiks on adressaadi sideandmed, mis sõltuvad saatmisviisist. Postiga saatmisel kasutatakse 
postiaadressi, e-postiga saatmisel e-posti aadressi ning faksiga saatmisel faksinumbrit .  
 
Mitme adressaadiga kirjal võib olla mitu aadressi ning saadetavad kirjad vormistatakse tähtsuse 
või tähestiku järjekorras soovitavalt mitte üle 3-4 aadressi kirjal või mitte rohkem kui mahub 
esitusvormi väljale.  
 
Aadress vormistatakse kirjale adressaadiväljal elemendi “Adressaat” alla.  
 
Kirja adresseerimisel välismaale järgitakse “Ülemaailmse postikonventsiooni täitevreglementi”. 
Aadress kirjutatakse ladina tähtede ja araabia numbritega. Riigi nimi kirjutatakse suurtähtedega, 
viimasele kohale aadressis. Aadressi koostisosade järjestuses ja kirjaviisis järgitakse võimalikult 
täpselt vastava maa reegleid ja tavasid. Kui sihtriigis on kasutusel teine tähestik või numbrid, siis 
soovitatavalt kirjutatakse aadress nende tähtede või numbritega, välja arvatud riigi nimi. Riigi 
nimi kirjutatakse tuntud rahvusvahelises keeles.  
 
Näide (rahvusvaheline kiri):  
Setzbergstrasse 63  
81539 München  
GERMANY  
 
Näide (siseriiklik kiri):  
Tolli 6  
10133 TALLINN  
 
Aadressi ei märgita, kui tegemist on üheliigiliste adressaatide üldistatud nimetusega.  
 
E-kirjal märgitakse aadress väljal “Kellele”  
 
Näide 1:  
 
linnaarhiiv@tallinnlv.ee  
 
Näide 2:  
 
katrin.pever@riigikogu.ee  
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2.5 Väljaandmise koht  
 
Üldplangile koostataval dokumendil märgitakse koostamise või väljaandmise koht.  
Väljaandmise koht vormistatakse nimetavas käändes dokumendiliigi all ühe põhireavahe 
kaugusel.  
 
Näide: 
 Tartu  
 
 
 
 
2.6 Dokumendiliigi nimetus  
 
Dokumendiliigi nimetus vormistatakse nimetavas käändes suurtähtedega.  
 
Näide:  
 KÄSKKIRI  
 
 
2.7 Märge dokumendi ettevalmistamise astme, originaalsuse ja terviklikkuse kohta  
 
Dokumendi esimese lehe ülemisse parempoolsesse nurka tehakse vastavalt dokumendile märge: 
EELNÕU, ÄRAKIRI, KOOPIA, VÄLJAVÕTE. Eelnõule lisatakse versiooni number ja 
kuupäev.  
 
2.8 Kinnitusmärge  
 
Dokument kinnitatakse õigusaktiga või allkirjaga.  
 
Õigusaktiga kinnitamine  
Kinnitusmärge vormistatakse dokumendi esimese lehe ülemises parempoolses nurgas.  
 
Näide:  
 KINNITATUD  
 Riigiarhivaari 5. jaanuari 2008. a  
 käskkirjaga nr 3  
 
Allkirjaga kinnitamine  
 
Kui kinnitatav dokument on vormistatud üldplangile, tehakse kinnitusmärge paremale 
lehepoolele kirjapeaväljast allpool. Valgele paberile vormistatud dokumendil tehakse 
kinnitusmärge ülemises parempoolses nurgas.  
 
Näide:  
 KINNITAN  
 .  
 allkiri  
 .  
 Priit Pirsko  
 Vallavanem 
 17.02.2008  
 
2.9 Kuupäev  



 42 

 
Kuupäev käesoleva korra tähenduses on:  
1) käskkirja, korralduse, määruse, otsuse, akti, arhiivijärelevalve aruande allkirjastamise 
kuupäev;  
2) protokolli, memo puhul nõupidamise, koosoleku toimumise või toimingu kuupäev;  
3) lepingu allkirjastamise kuupäev;  
4) väljasaadetava kirja allkirjastamise kuupäev;  
5) saabunud kirja, avalduse, taotluse, teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja registreerimise 
kuupäev.  
 
Kuupäeva elemendis vormistatakse päev, kuu, aasta ning vajadusel kellaaeg (nt riigihanke 
dokumendid).  
Digitaalselt allkirjastataval kirjal esineb kuupäev digitaalallkirja kooseisus, kuid soovitav on 
esitada ka kirjal endal enne allkirjastamist. Esitusvormil olev kuupäev peab sel juhul kokku 
langema digitaalallkirja koosseisus oleva kuupäevaga.  
Õigusaktides ja välisriikidega peetavas kirjavahetuses kasutatakse kuupäeva sõnalis-numbrilist 
märkimisviisi.  
 
Näide:  
 29. märts 2011  
 29 March 2011 inglise keeles  
 29. марта 2011 vene keeles  
 
Kirjadel kasutatakse numbrilist märkimisviisi.  
 
Näide:  
 29.03.08,  
 29.03.2008,  
 29.03.2008 09:28:05  
 
Kuupäev esitatakse enne viita. Seosviida olemasolul esitatakse kuupäev ja viit seosviida all ning 
kuupäeva ette märgitakse selgitav sõna “Meie”.  
Kuupäeva asukoht kirjal on viidaväljal, e-kirja puhul kuupäevaväljal.  
 
2.10 Seosviit 
 
Seosviit on sissetulnud kirja kuupäev ja viit. Element võimaldab omavahel siduda algatus- ja 
vastuskirja.  
Algatuskirja kuupäev ja viit vormistatakse vastuskirjal järjekorras  
1) kuupäev;  
2) viit.  
 
Elemendi ette märgitakse selgitav sõna “Teie”, kuupäev ja viit eraldatakse sõnalühendiga “nr”.  
 
Näide:  
 Teie 15.12.2000 nr 2-1/112  
 
Seosviit vormistatakse kirjal viidaväljal, e-kirjal teema- või tekstiväljal.  
 
2.11 Viit  
 
Viit on dokumendile registreerimise käigus antav tähis, mis osutab selle kohale 
dokumendisüsteemis. Viit koosneb:  
1) sarja tähisest dokumentide loetelus;  
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2) autori tähisest;  
3) dokumendiregistri järjekorranumbrist.  
 
Näide:  
 13-5-5.12/1653, kus  
 13-5 on sarja tähis, 5.12 autori tähis, 1653 järjekorranumber dokumendiregistris.  
  
Õigusaktidele, protokollidele, aktidele ning lepingutele märgitakse üksnes dokumendiregistri 
järjekorra number.  
Kindla tegevusperioodiga või ülesandega moodustatud komisjonide või töörühmade dokumendid 
nummerdatakse läbivalt kogu tegevuse perioodi jooksul.  
Sama teemat korduvalt käsitlevate dokumentide registreerimisel kasutatakse sama viita lisades 
numbrile dokumenti individualiseeriva numbri.  
 
Näide:  
 13-5-5.12/1653-2 
  
Viit esitatakse kuupäeva järel ning enne viita märgitakse selgitav sõnalühend “nr”.  
Seosviida olemasolu korral esitatakse kuupäev ja viit seosviida all ning kuupäeva ette märgitakse 
sõna “Meie”. Seosviida ja viida vahele jäetakse ühe põhireavahe laiune ala.  
Viit asub viidaväljal või e-kirja puhul tekstiväljal.  
 
2.12 Pealkiri  
 
Pealkiri annab lühidalt edasi dokumendi sisu. Pealkiri kirjutatakse nimetavas käändes ilma 
kirjavahemärgita. Õigusaktiga kinnitatava dokumendi pealkiri kirjutatakse suurtähtedega.  
Pikem pealkiri vormistatakse selliselt, et read ei ulatuks üle keskjoone.  
 
Näide 1 (kiri):  
 Arvamus Statistikaameti dokumentide  
 loetelule  
 
Näide 2 (õigusaktiga kinnitatav dokument)  
 DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEMI  
 AMPHORA HALDAMISE KORD  
 
 
2.13 Tekst  
 
Tekst vormistatakse järjestuses:  
1) pöördumine;  
2) sisu;  
3) lõputervitus.  
 
Pöördumine vormistatakse üks kuni kaks põhireavahet enne sisu kirjavahemärke ja lühendeid 
kasutamata. Pöördumisel on soovitav kasutada ametinimetust või akadeemilist kraadi, tiitlit või 
auastet nende olemasolul.  
 
Näide:  
 Austatud direktor  
 
Dokumendi tekst peab olema võimalikult lühike, täpne, keelelt ja stiililt korrektne, üheselt 
mõistetav. Kirja tekst esitatakse reeglina ainsuse kolmandas või mitmuse esimeses isikus. Kiri 
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peab üldjuhul käsitlema üht küsimust. Suuremahulistele ja mitut küsimust käsitlevatele 
dokumentidele pannakse alapealkirjad.  
 
Sisu iseseisvad mõttelised osad vormistatakse uuelt realt algavate eraldi lõikudena ning taandrida 
ei kasutata. Lõikude vahele jäetakse tühi rida.  
 
Lõputervitus vormistatakse üks kuni kaks põhireavahet peale sisu. Kirjavahemärke ning 
lühendeid ei kasutata.  
 
Näide:  
 Lugupidamisega  
 
Lühikestel kirjadel, nagu teated, kaaskirjad jne, pöördumist ja lõputervitust ei kasutata.  
Tekst joondatakse  nii vasaku kui ka parema veerise järgi. Tekstis ei või esineda põhjendamatuid 
sõrendusi ja lünki.  
Teksti asukoht on kaks kuni neli põhireavahet pealkirjast allpool tekstiväljal.  
 
2.14 Allkiri  
 
Allkiri seob dokumendi sisu omakäeliselt kirjatähtedega kirjutatud ees- ja perekonnanime või 
selle lühendi, või digitaalallkirja abil sisu eest vastutajaga.  
 
Allkiri on kohustuslik, kui see on sätestatud õigusaktis ning kui dokumendiga võetakse kohustusi 
või antakse õigusi. Dokumendil võib olla mitu allkirja.  
Omakäeline allkiri vormistatakse pärast Lõputervitust ja enne allkirjastajat selleks jäetud 
tühjadel põhireavahedel.  
Digitaalselt allkirjastatud dokumendil märgitakse omakäelise allkirja kohale sulgudes 
“allkirjastatud digitaalselt”.  
 
Näide.  
 (allkirjastatud digitaalselt)  
 Jüri Mitt  
 Vallavanem 
 
2.15 Allkirjastaja  
 
Allkirjastaja on isik, kellel on allkirjastada dokument selle autorina, autori nimel või talle antud 
volituse alusel.  
Allkirjastaja koosneb:  
1) ees- ja perenimi;  
2) ametinimetus;  
 
Mitme erineva staatusega allkirjastajad paigutatakse astmeliselt ametikohtade tähtsuse 
järjekorras, nihutades järgmist allkirja ühe rea võrra allapoole.  
 
Näide:  
 Ruth Räim 
 Vallavanem       Jaan Jahimees 
        Vallasekretär 
  
Võrdse staatusega allkirjastajad paigutatakse ühele kõrgusele tähestiku vm korras.  
 
Näide:  
 Jüri Kuul       Mari Tuul 
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 Töögrupi juht       Protokollija 
  
Dokumendi allkirjastamise puhul teise selleks volitatud ametiisiku poolt vormistatakse 
allkirjastaja järgmiselt:  
 
Tiiu Tiiks  
Majandusnõunik  
vallavanema üleannetes  
 
Allkirjastaja esitatakse kolm kuni viis põhireavahet pärast teksti ning element asub allkirja all 
tekstiväljal.  
 
2.16 Pitser  
 
Pitser on pitsati jäljend dokumendil. Pitser pannakse dokumendile kui see on õigusaktiga ette 
nähtud.  
Pitsat peab riivama allkirja viimaseid tähti.  
 
2.17 Lisamärge  
 
Lisamärge näitab, millise dokumendi (iseseisvaks) osaks see dokument on või viitab kirjale 
füüsiliselt lisatud teistele dokumentidele, e-kirja puhul - manusena.  
 
Kirja lisa märkimine  
 
Lisamärge koosneb:  
1) selgitavast sõnast;  
2) pealkirjast;  
3) lehekülgede arvust;  
4) eksemplaride arvust.  
 
E-kirjal koosneb lisamärge:  
1) selgitavast sõnast;  
2) pealkirjast;  
3) faili nimest;  
4) vormingu tähisest.  
 
Kirja tekstis märgitud lisade korral märgitakse lisade reale vaid lehtede ja eksemplaride arv. Ühe 
eksemplari lisamise korral eksemplaride arvu ei näidata.  
 
Näide kirjal:  
 Lisa: 8 lehel  
 Lisa: 6 lehel 2 eks  
 
Näide e-kirjal:  
 Lisa: Asjaajamiskord (1 versioon), eelnõu_1.doc  
 
Kirja tekstis märkimata lisade puhul tuleb lisade reale märkida nende pealkirjad, lehtede ja 
eksemplaride arv, kui eksemplare on rohkem kui üks.  
 
Näide: Lisa: Rahvusarhiivi asjaajamiskorra eelnõu 49 lehel  
 
Kirjale lisataval dokumendil olemasoleva lisa korral vormistatakse märge lisade real selle lisa 
olemasolu kohta järgmiselt:  
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Lisa: Rahvusarhiivi asjaajamiskorra eelnõu 49 lehel ja lisa selle juurde 5 lehel 2 eks.  
 
Lisamärke asukoht on tekstiväljal ning vormistatakse kaks kuni neli põhireavahet allkirjastajast 
allpool. Ruumipuudusel võib lisamärke vormistada allkirjastaja kõrvale.  
 
Õigusakti, protokolli vm dokumendi lisa märkimine  
 
Õigusaktide ja protokollide puhul märgitakse lisa nimetus dokumendi tekstis.  
 
Dokumendi lisale tehakse esimese lehe paremasse ülanurka märge dokumendi kohta, mille 
juurde ta kuulub.  
 
Näide:  
 Lisa  
 Riigiarhivaari 10. oktoobri 2007. a  
 käskkirja nr 53 juurde  
Mitme lisa puhul lisad nummerdatakse (Lisa 1, Lisa 2 jne).  
 
Näide:  
 Lisa 3  
 Riigiarhivaari 17. oktoobri 2007. a  
 käskkirja nr 56 juurde  
 
Näide määruse lisa kohta: 
 Halinga Vallavolikogu määrus 
 „Halinga valla avaliku korra eeskiri“ 
     Lisa 
 
2.18 Lisaadressaat  
 
Lisaadressaat näitab asutust, struktuuriüksust või isikut, kellele saadetakse dokument teadmiseks.  
Lisaadressaat koosneb:  
1) selgitav sõna;  
2) organisatsioon või struktuuriüksuse nimi.  
 
Näide 1:  
 Koopiad: raamatupidamine, maa-arhiivid.  
Näide 2:  
 Teadmiseks: Rahandusministeerium  
Näide 3:  
 Sama: Kaitseministeerium, Välisministeerium  
 
Lisaadressaat vormistatakse kaks kuni neli põhireavahet allkirjastajast allpool või lisade 
olemasolul kaks kuni neli põhireavahet pärast lisamärget. Ruumipuudusel võib selle vormistada 
ka lisamärke kõrvale.  
  
Lisaadressaadi asukoht on tekstiväljal, e-kirjal koopia või pimekoopia väljal.  
 
2.19 Koostaja  
 
Koostaja on dokumendi kavandi ettevalmistanud teenistuja(d).  
Koostaja koosneb:  
1) ees- ja perenimi,  
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2) telefoninumber;  
3) e-posti aadress.  
 
Näide:  
 Anne Sallaste 693 8538  
 anne.sallaste@halingavald.ee  
 
Kui kirja koostaja on ka allkirjastaja, märgitakse ainult koostaja telefoninumber ja e-posti 
aadress.  
 
Näide:  
 738 7535 lauri.leht@halingavald.ee  
 
Mitme koostaja puhul võib andmeid täiendada sisulist valdkonda eristava märksõnaga.  
 
Näide:  
 Tuuli Tarandi (järelevalve küsimused)  
 740 0226, tuuli.tarandi@halingavald.ee  
 
 Kuldar Aas (digitaalse arhiveerimise küsimused)  
 738 7543, kuldar.aas@halingavald.ee  
 
Element vormistatakse viimasena enne kontaktandmeid tekstiväljal. Koostaja ees- ja 
perekonnanimi ning telefoninumber märgitakse ühel real.  
 
2.20 Kooskõlastusmärge  
 
Dokumendi kooskõlastamisel teise asutuse või ametiisikuga, esitatakse dokument 
kooskõlastamiseks üldjuhul kahes eksemplaris. Kooskõlastusmärge vormistatakse analoogiliselt 
rekvisiidiga “Kinnitusmärge” siis, kui dokumendi jõustumiseks on ette nähtud selle kohustuslik 
kooskõlastamine teise asutusega, kasutades sõnu “kooskõlastan” või “kooskõlastatud” 
suurtähtedega.  
Kooskõlastusmärge paigutatakse dokumendi viimasele lehele tekstist ja allkirjadest allapoole 
lehe paremale poolele.  
 
Näide 1:  
 
KOOSKÕLASTAN 
 . 
omakäeline allkiri 
. 
Rein Rannik  
Tervisekaitse Inspektsiooni inspektor  
09.03.2008  
  
Näide 2:  
 KOOSKÕLASTATUD  
 Tervisekaitse Inspektsiooniga  
 09.03.2008  
 
2.21 Viisa  
 
Viisa koosneb viseerija allkirjast, tema ees- ja perekonnanimest, ametinimetusest ja vajadusel 
kuupäevast.  
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Näide:  
Viisad paigutatakse dokumendi viimasele leheküljele  allkirjast allapoole. Koostaja viisa jääb 
vasakule, kooskõlastusviisad lehe paremale poolele.  Kui viseerijal tekib eriarvamus, 
vormistatakse see eraldi lehel. Eriarvamus lisatakse dokumendi eelnõule ja säilitatakse koos 
dokumendiga.  
Asutusesisesed dokumendid viseeritakse esimesel eksemplaril, väljasaadetavad dokumendid - 
asutusse jääval eksemplaril.  
 
2.22 Kontaktandmed  
 
Kontaktandmed on kirja autori sideandmed – posti- ja e-posti aadress, telefoni- ja  faksinumber, 
registrikood ja veebilehe aadress, mis on trükitud kirjaplangi kontaktandmete väljale.  
E-kirjal vormistatakse kontaktandmed pärast allkirjastajat. Esitatakse ainult need kontaktandmete 
elemendid, mille kaudu oodatakse vastust (telefoninumber).  
 
2.23 Juurdepääsupiirangut reguleeriv märge  
 
Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet sisaldavale dokumendile tehakse kelle 
adresseerimisel teisele organisatsioonile juurdepääsupiirangut reguleeriv kasutusmärge 
“ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS“.  
 
Näiteks:  
 HALINGA VALLAVALITSUS 
 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS  
 AvTS §35 lg 1 p 7  
 21.04.2014  
 (Lõpptähtaeg) 

 
 22.04.2009 
 (Märke vormistamise kuupäev)  

 
2.24 Ametliku kinnitamise märge  
 
Märge dokumendi väljavõtte, ärakirja või koopia ametliku kinnitamise kohta pannakse selle 
viimase lehe lõppu.   
 
 
Näide: 
 
 ÄRAKIRI ÕIGE 
 . 
 (allkiri) 
 . 
 Reet Räim 
 Vallasekretär 
 16.08.2012    

 
 
Riini Õige 
Vallasekretär 
 
 



 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

 
  3. NÄIDIVORMING 
 
  3.1. Kirjaplangile vormistatav dokument 
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 3.2. Üldplangile vormistatav dokument 
 
 

 


