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KINNITATUD  

          Kiigemetsa Kooli 

direktori 27.05.2013.a 

          käskkirjaga nr 1-2/9 

                                                                                       Lisa 
 

 

 

 

KIIGEMETSA KOOLI ASJAAJAMISKORD 

 
I ÜLDALUSED 

 

1. Kiigemetsa Kooli asjaajamiskord (edaspidi kord) määrab kindlaks asjaajamise korraldamise 

põhinõuded Kiigemetsa Koolis (edaspidi kool). 

 

2. Kooli asjaajamisperioodiks on kalendriaasta (01.01 – 31.12) ja õppedokumentatsiooni 

asjaajamisperioodiks on õppeaasta (01.09 – 31.08). 

 

3. Kooli asjaajamises kasutatavaks ametlikuks elektronposti aadressiks on 

kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee. Juhul kui sideandmed muutuvad, avalikustab kool uued 

sideandmed 10 tööpäeva enne andmete muutumist ja tagab vana aadressi kasutamise vähemalt 6 

kuud pärast aadressi muutmist. 

 

4. Kooli asjaajamiskord reguleerib:  

1) asutuse dokumendiringluse korda; 

2) dokumendiplankide hoidmise ja kasutamise korda; 

3) registreeritavate dokumentide liigid, registreerimise korda ja dokumentide tähistuste 

(viidete) süsteemi; 

4) dokumentide või toimingute kohta dokumendiregistrisse kantavate andmete loetelu; 

5) dokumentide läbivaatamiseks esitamise või saatmise korda; 

6) asutusesisest dokumentide kooskõlastamise korda; 

7) asutusesisest dokumentide teatavakstegemise korda; 

8) dokumentide allkirjastamise ja ametliku kinnitusega tõestamise korda; 

9) dokumentide avalikustamise, neile juurdepääsu tagamise ja juurdepääsupiirangute 

kehtestamise korda; 

10) vastust või lahendamist vajavate, dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja asjade 

tähtaegse lahendamise kontrolli korda; 

11) dokumentide hoidmise ja hävitamise korda; 

12) töötaja töölt vabastamise või töösuhte peatumise korral asjaajamise üleandmise korda; 

13) muud toimingud tulenevalt kooli ülesannetest.  

 

5. Kooli asjaajamisekord on kohustuslik kõigile töötajatele. 

 

6. Töös salastatud dokumentidega juhindutakse käesolevast korrast, rakendades erisusi tulenevalt 

riigisaladuse seadusest  ja selle alusel antud õigusaktidest. 

 

7. Uue töötaja tööle võtmisel tutvustab kooli asjaajamiskorda allkirja vastu koolisekretär. 
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8. Dokumendid korra mõttes on dokumendid, mis on jäädvustatud mis tahes teabekandjale ja mis 

koostatakse juhtimis-, täidesaatva ja korraldava tegevuse dokumenteerimiseks (näiteks käskkirjad, 

protokollid, aktid, analüüsid, arvamused, avaldused, esildised, kirjad, märgukirjad, teatised, 

tõendid jm.). 

 

9. Kooli asjaajamiskorra kinnitab direktor käskkirjaga. Asjaajamiskord kehtib kuni muutmiseni. 

Muudatused kinnitab direktor käskkirjaga. 

 

 

II KIIGEMETSA KOOLI ASJAAJAMISELE ESITATAVAD NÕUDED JA VASTUTUS 

 

10.  Kooli asjaajamine peab tagama: 

1) koolile pandud ülesannete täitmise ja küllaldase dokumenteerimise; 

2) dokumentide vastavuse õigusaktides ja standardites kehtestatud vorminõuetele; 

3) dokumentide kiire ringluse; 

4) dokumentide lihtsa ja kiire leidmise ning juurdepääsu neile; 

5) dokumentidele kehtestatud juurdepääsupiirangutest kinnipidamise; 

6) tähtaegse dokumentide täitmise  ja asjade lahendamise kontrolli; 

7) dokumentide ja nende tõestusväärtuse säilimise vastavalt dokumentidele kehtestatud 

säilitustähtaegadele. 

 

11. Kui õigusakt dokumendi koostamist ei nõua, võib asja lahendada telefoni, elektronposti või 

läbirääkimiste teel. Sel juhul  tehakse dokumendiregistris vastav täitmismärge, kus näidatakse 

kuidas, millal, kelle poolt ja kellega asi lahendati. 

 

12. Kooli asjaajamises lähtutakse headest  tavadest ja üldtunnustatud viisakus- ja eetikareeglitest. 

 

13. Kooli asjaajamise eest vastutab koolidirektor. Kooli asjaajamise korraldamise eest vastutab 

koolisekretär. 

 

14. Dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja asjade tähtaegse lahendamise kontrolli teostab 

koolidirektor. 

 

15. Kooli asjaajamise korraldus ja dokumentide teabekandja valik peab tagama kooli tegevuse 

õigusaktidest lähtuva dokumenteerimise ning nii paberkandjal dokumentide (edaspidi 

paberdokument), digitaalsel kandjal elektrooniliste dokumentide (edaspidi digitaaldokument) kui 

ka muudel kandjatel olevate dokumentide säilimise ja kasutatavuse neile kehtestatud 

säilitustähtaegade jooksul. 

 
 

III ELEKTROONILINE DOKUMENDIHALDUS 

 

16. Elektrooniline dokumendihaldus on infotehnoloogiliste ja organisatsiooniliste vahendite abil 

loodav asjaajamist toetav süsteem. 

 

17. Digitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete 

kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Digitaalallkiri on osa 

elektroonilisest dokumendist. 
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18. Digitaaldokument käesoleva korra mõistes on digitaalselt allkirjastatud elektrooniline 

dokument. 

 

Dokumendihaldussüsteemile esitatavad nõuded 

 

19. Kooli asjaajamist toetavad elektroonilised dokumentide loomise, haldamise ja menetlemise 

infosüsteemid (edaspidi dokumendihaldussüsteem) peavad tagama nõuetekohase asjaajamise, 

sealhulgas võimaldama: 

1) dokumendi registreerimise, sõltumata dokumendi kandjast; 

2) dokumendi vormistamise vastavalt kehtestatud vorminõuetele ja kõigi vormielementide 

muutumatuna säilimise kogu vastavale dokumendisarjale kehtestatud säilitustähtaja 

jooksul; 

3) kehtestatud juurdepääsuõiguste kasutamise; 

4) lihtsa ja kiire juurdepääsu dokumentidele; 

5) asjaajamis- ja arhiveerimistoimingud nii üksikdokumendi kui ka dokumentide kogumitega; 

6) dokumentide säilimise selliselt, et oleks tagatud dokumentide autentsus, usaldusväärsus, 

terviklikkus ja kasutatavus nende eraldamiseni hävitamiseks või arhiivi üleandmiseks; 

7) igal ajal kindlaks teha dokumendiga süsteemis tehtud toimingud, toimingute tegemise aja 

ja toiminguid teostanud isikud. 

 

20. Dokumendihaldussüsteemi võib dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid 

teha isik, kellel on vastavad õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud. 

 

Digitaalallkirja infrastruktuur ja selle kasutamise tingimused 

 

21. Digitaalallkirja infrastruktuuri osad on sertifitseerimisteenuse osutaja, ajatempliteenust osutaja 

ja sertifitseerimise riiklik register. 

 

22. Kool valib sertifitseerimise riiklikus registris registreeritud sertifitseerimisteenuse osutaja ja 

ajatempliteenuse osutaja, kes hakkavad ametnikele ja töötajatele ametikohajärgsete ülesannete 

täitmiseks kasutatavaid sertifikaate ja ajatempleid väljastama. 

 

23. Sertifitseerimisteenuse osutaja ja ajatempliteenuse osutaja valikul lähtutakse õigusaktides  

sätestatud kriteeriumidest. 

 

24. Sertifikaadi taotleb kooli töötajale ametikohajärgsete ülesannete täitmiseks kooli direktor. 

25. Kooli direktori käskkirjaga reguleeritakse: 

1) kooli töötajate poolt ametikohajärgsete või muude ülesannete täitmiseks vajalike 

sertifikaatide taotlemise, kasutamise, kehtivuse peatamise ning kehtivuse peatatuse 

lõpetamise ja kehtivus tühistamise kord; 

2) isikliku ja avaliku võtme moodustamise kord; 

3) isikliku võtme kaitse ja saladuses hoidmise kord ning nõuded; 

4) tegevuskava juhuks, kui isiklikku võtit on olnud võimalik kasutada ilma isiku nõusolekuta; 

5) muud juhud, mida kool peab vajalikuks reguleerida digitaalallkirja andmisel ja kasutamisel 

ning ajatemplite võtmisel. 
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26. Töökohajärgsete ülesannete täitmiseks väljastatakse sertifikaat töökohustuste täitmise ajaks, 

kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. 

 

Elektroonilise dokumendi allkirjastamine ja saatmine 

 

27. Kui dokument kirjutatakse alla nii digitaalselt kui paberkandjal, on kohustuslik veenduda, et  

mõlemad allkirjastatavad dokumendid on identsed. Esimesena tuleb allkirjastada elektrooniline 

dokument ning seejärel paberdokument. Paber- ja digitaaldokumendi omavahelise vastuolu korral  

kehtib digitaaldokument.  Digitaaldokumendi väljatrükk paberkandjal on ärakiri.  

 

28. Kui elektroonilise dokumendi allkirjastab üks ametnik, allkirjastatakse dokument selliselt, et 

allkiri  lisandub dokumendile ja moodustub üks allkirjastatud digitaaldokument. 

29. Kui elektroonilise dokumendi allkirjastavad mitu ametnikku, allkirjastatakse dokument 

selliselt, et  allkirjadest moodustuvad digitaaldokumendi lahutamatud osad. 

30. Elektroonilise dokumendi saatmiseks on 4 võimalust: 

1) elektronposti teel e-kirjana koos vajalike lisadega ja allkirjastatuna, kui see on nõutud. 

Digitaaldokument tuuakse kõigi vajalike rekvisiitidega elektronkirja sõnumiväljal; 

2) elektronposti teel teatena, milles on märgitud dokumenti saatva kooli nimetus, dokumendi 

pealkiri, kuupäev ja indeks ning teatele on manusena lisatud digitaalselt allkirjastatud 

dokument (ilma indeksita). Sel juhul võib dokument olla mõningatest oma rekvisiitidest 

eraldi, näiteks väljasaatmise kuupäevast ja indeksist. Nimetatud rekvisiidid sisalduvad e-

kirjaga saadetavas teates, millele on manusena lisatud digitaaldokument ning teate 

allkirjastab digitaalselt vastavat pädevust omav isik; 

3) elektronposti teel teatena, milles on märgitud dokumendi saatva kooli nimetus ning viide 

saadetava dokumendi asukohale. Sel juhul on rekvisiidid koos dokumendiga  

dokumendiregistris ning adressaadile saadetakse teade dokumendi saatmise kohta. Teates 

ei sisaldu dokument, vaid viide dokumendi asukohale registris; 

4) elektronposti teel teatena, millele lisatakse manusena digitaaldokument koos kõikide 

vajalike rekvisiitidega. Sel juhul lisatakse elektroonilisele dokumendile enne allkirjastamist 

kõik vajalikud rekvisiidid ning alles seejärel dokument allkirjastatakse. Adressaadile 

saadetakse digitaaldokument elektronposti teel. 

 

31. Digitaalallkirja andmiseks on isikul võtmepaar  - isiklik võti ja  avalik võti. Isiklikku  võtit 

kasutatakse allkirja andmiseks, avalikku võtit kasutab dokumendi saaja allkirja kontrollimiseks. 

Digitaalallkirja andmise aeg tuvastatakse ajatempli lisamisega. 

 

 

IV DOKUMENTIDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE NÕUDED 

 
Dokumendiplangid 

 

32. Dokumendid vormistatakse plankidele. Koolil on kasutusel järgmised A4 (210x297 mm) 

formaadis dokumendiplangid: 

1) üldplank – käskkirjade, protokollide ja aktide vormistamiseks (lisa 1); 

2) kirjaplank – ametikirjade vormistamiseks (lisa 2). 

 

33. Dokumentide töövariandid (projektid, eelnõud) vormistatakse valgele paberile. 



  -7- 

 

34. Kooli dokumendiplanke võib valmistada arvutil või koopiamasinal. Originaali eristamiseks 

koopiast kirjutatakse dokumentidele alla sinise pastapliiatsi või tindiga.  

 

35. Dokumendiplankide valmistamiseks kasutatav paber peab olema säilivuskindel. Plangile 

trükitud rekvisiidid peavad olema sellise tumedusastmega, mis võimaldab dokumente paljundada. 

 

36. Dokumendiplankide hoidmise eest vastutab koolisekretär. 

 

37. Dokumendi veeriste laiused on: 

vasak 30 mm 

ülemine 12 mm 

parem 15 mm 

alumine 12 mm 

 

38. Dokumendiplangid trükitakse eesti keeles. Vajaduse korral lisatakse tõlge võõrkeelde 

(võõrkeeltesse). 

 

Dokumendi vormistamisel kasutatavad rekvisiidid 

 

39. Dokumendi kohustuslikud rekvisiidid on: 

1) dokumendi väljaandja nimi  (Kiigemetsa Kool); 

2) dokumendi kuupäev; 

3) tekst; 

4) allkiri või allkirjad. 

 

40. Digitaaldokumendi kohustuslikuks rekvisiidiks on lisaks eeltoodule vormingu tüüp. 

 

41. Dokumentide vormistamiseks kasutatakse  lähtuvalt dokumendiliigist järgmisi lisarekvisiite: 

1) Kiigemetsa Kooli logo; 

2) registrikood; 

3) dokumendiliigi nimetus (akt, protokoll, volikiri, õiend jt);  

4) dokumendi registrinumber; 

5) viide sissetulnud dokumendi kuupäevale ja dokumendiregistri numbrile; 

6) väljaandmise koht; 

7) dokumendi menetlemise korda või juurdepääsu reguleeriv märge (näiteks “KIIRE”,  “AK” 

(Asutusesiseseks kasutamiseks), AKEA (Asutusesiseseks kasutamiseks, sisaldab eraelulisi  

andmeid); 

8) adressaat; 

9) kinnitusmärge; 

10) pealkiri; 

11) pöördumine; 

12) tervitusvormel; 

13) märkus lisade kohta; 

14) lisaadressaadid; 

15) kooskõlastusmärge; 

16) viisa; 

17) pitser; 
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18) märge dokumendi ettevalmistuse astme, originaalsuse või terviklikkuse kohta 

(“ÄRAKIRI” (“KOOPIA”), “VÄLJAVÕTE”); 

19) ärakirja, koopia, väljavõtte tõestusmärge; 

20) dokumendi koostaja või vastutava täitja ees- ja perekonnanimi ning tema sideandmed; 

21) kontaktandmed. 

 

42. Kui dokumendi läbivaatamisega on kiire või selle kasutamine on piiratud, siis tehakse vastav 

märge (KIIRE; SALAJANE jne) suurtähtedega nii dokumendi esimese lehekülje paremasse 

ülanurka kui ka ümbrikule. 

 

43. Kuupäeva  märkimiseks dokumendi rekvisiidina kasutatakse numbrilist või sõnalis-numbrilist 

kirjutusviisi, kusjuures kuu nimetus märgitakse nimetavas käändes. Ühe dokumendi tekstis 

kasutatakse ühte kuupäeva kirjutusviisi. Tekstis kuupäeva märkides võib aastaarvule lisada “aasta” 

vajalikus käändes või lühendi “a”. 

 

Näited:   15.01.2007 

  15. jaanuar 2007 

 

44. Õigusaktides (direktori käskkiri) ja välisriikidega peetavas kirjavahetuses eelistatakse 

kuupäeva sõnalis-numbrilist märkimisviisi. 

 

45. Dokumendi  kuupäevaks on: 

1) õigusakti või akti allkirjastamise kuupäev; 

2) protokolli puhul istungi või koosoleku toimumise või toimingu kuupäev; 

3) lepingu allkirjastamise kuupäev; 

4) väljasaadetava kirja allkirjastamise kuupäev. 

 

46. Saabunud kirja, avalduse, taotluse, teabenõude või märgukirja saabumise kuupäevaks loetakse 

tema registreerimise kuupäev. 

 

47. Kui õigusaktis on ettenähtud või kui dokumendi allkirjastaja või saaja peab seda vajalikuks, 

märgitakse dokumendile lisaks kuupäevale ka kellaaeg. 

 

48. Digitaalselt allkirjastatud dokumentide puhul on üheks dokumendi kuupäevaks ja kellaajaks 

dokumendi digitaalallkirjas sisalduv kuupäev ja kellaaeg. 

 

49. Juhul kui dokumendi allkirjastavad mitu ametnikku, on dokumendi allkirjastamise kuupäevaks 

või kellaajaks viimase allkirja andmise kuupäev või kellaaeg. 

 

50. Kellaaja märkimisel eraldatakse tunnid, minutid ja sekundid üksteisest kooloniga. Kui on vaja 

näidata sekundi murdosi, siis lisatakse need ajanäidule pärast koma. 

 

Näited : 15:30:40  

15:30:40,02 

 

51. Dokumendi adresseerimisel eelistatakse personaalset adresseerimist. Kirja saaja nimi 

märgitakse nimetavas käändes. Vastuskirjad adresseeritakse kirja saatnud isikule, kui kirjas ei ole 

näidatud teist adressaati. 
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52. Aadressi koostisosad märgitakse järjekorras: isik, asutus, asutuse struktuurüksus, tänav, maja 

ja korteri number, asula või sidejaoskond, sihtnumber, linn või maakond. 

 

Näited:  Hr Mait Mets     Kultuuriministeerium  

  Kultuuriministeerium    Personaliosakond 

  Kase 37     Kase 37 

  20100 TALLINN   20100 TALLINN 

 

53. Kirja adresseerimisel välismaale kirjutatakse aadress ladina tähtede ja araabia numbritega. 

Sihtkoht ja –riik kirjutatakse suurtähtedega viimasele kohale aadressis. Aadressi koostisosade 

järjestus ja kirjaviis peaksid võimalikult järgima vastava maa reegleid. Kui sihtriigis on kasutusel 

teine tähestik ja numbrid, soovitatakse aadress  kirjutada ka nende tähtede ja numbritega, välja 

arvatud riigi nimi. Riigi nimi on soovitav kirjutada tuntud rahvusvahelises keeles. 

 

Näide:  Mr John Smith 

44 Golden Street 

London BC 3 23 M 

ENGLAND 

 

54. Kui soovitakse, et kiri antakse avamatult adressaadile, siis tuleb see adresseerida märkega 

„ISIKLIK“. 

 

Näide:  ISIKLIK 

Pr Piret Ustal 

Justiitsministeerium 

Sõle 147 

12915 TALLINN 

 

55. Adresseerimisel kõrgematele valitsus-ja riigiteenistujatele kasutatakse adressaadina 

ametinimetust ja nime. 

 

Näide:  Tõnis Lukas 

  Haridusminister 

 

56. Kui dokumendil on palju adressaate võib adressaadid üldistada. Üldistamine on lubatud juhul, 

kui dokument on suunatud üheliigilistele asutustele, ametnike või töötajate grupile. 

 

57. Vastuskirjadel tuleb adressaadi esimese rea kõrgusel paremas veerus viidata saabunud 

algatuskirja kuupäevale ja dokumendiregistri indeksile. 

 

Näide: 12.01.2008 nr1-7-3.2/1-13 

 

58. Üldplangile koostatavatel dokumentidel (akt, protokoll) märgitakse koostamise ja 

väljaandmise koht nimetavas käändes. 

 

59. Dokument, mida ei kinnitata õigusaktiga (näiteks asjaajamise üleandmise-vastuvõtmisakt, 

dokumentide hävitamise akt, jm ), vormistatakse üldplangile, millele tehakse kinnitusmärge 

järgmiselt: 
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 KINNITAN 

  

 allkiri 

 Janne Vilms 

 Direktor 

 08.06.2007 

 

60. Õigusaktiga kinnitatav dokument (näiteks asjaajamisekord, ametijuhend jm.) vormistatakse 

valgele paberile. Kui õigusaktiga kinnitatakse rohkem kui üks dokument, siis need 

nummerdatakse. Kinnitusmärge tehakse dokumendi esimese lehe ülemisse parempoolsesse nurka  

järgmise vormi kohaselt: 

 

 KINNITATUD 

 Kiigemetsa Kooli 

 direktori 8.juuni 2007.a  

 käskkirjaga nr 26 

 Lisa 7 

 

61. Kõigil dokumentidel ja nende lisadel peab olema pealkiri. Pealkirjata võivad olla lühikesed 

(kuni kümnerealised) kirjad, õnnitlus- ja tänukirjad, kaastundeavaldused. Pealkiri peab olema 

võimalikult lühike ja avama üldistatult dokumendi põhisisu. Üldjuhul märgitakse pealkiri 

nimetavas käändes. Soovitav on kirjas käsitleda üht küsimust. Suuremahulisele ja mitut küsimust 

käsitlevatele dokumentidele pannakse ka alapealkirjad.  

 

62. Pöördumisel ei kasutata lühendeid, adressaadi eesnime ega kirjavahemärke pöördumise lõpus. 

 

63. Dokumendi tekst peab olema võimalikult lühike, täpne, keelelt ja stiililt korrektne ning üheselt 

mõistetav. Kirja tekst esitatakse üldjuhul ainsuse kolmandas või mitmuse esimeses isikus. 

Pikemate dokumentide tekst tuleb liigendada nii, et dokument oleks ülevaatlik ja tema kasutamine 

hõlbus. 

 

64. Jaotised tähistatakse araabia numbritega, mis eraldatakse üksteisest punktiga. Kogu dokumendi 

teksti läbiv numeratsioon on vaid peatükkidel. Kõik väiksemad jaotised nummerdatakse suurema 

jaotise piires, kusjuures number sisaldab kõiki suuremate jaotiste numbreid. 

 

65. Rekvisiit “Allkiri” koosneb dokumendile alla kirjutanud isiku allkirjast, ees- ja 

perekonnanimest ning ametinimetusest, kusjuures allkirja jaoks tuleb vabaks jätta vähemalt 3 kuni 

5 rida. 

 

Näide: 

(allkiri) 

 

 

Janne Vilms 

Direktor 

 

66. Ainesektsiooni nimel alla kirjutaja märgib lisaks oma ametinimetusele ametinimetuse vastavas 

komisjonis. 
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Näide: 

Hilja Simson 

Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, 

eesti keele ainesektsiooni esimees 

 

67. Kui dokumendile kirjutab alla mitu erineva staatusega ametiisikut, paigutatakse nende allkirjad 

astmeliselt ametikohade tähtsuse järjekorras, nihutades järgmist rekvisiiti “Allkiri” ühe rea võrra 

allapoole. Kui dokumendile kirjutavad alla võrdse staatusega ametiisikud, paigutatakse nende 

allkirjad ühele kõrgusele (perekonnanime tähestikulises järjekorras). 

 

68. Kui dokumendi projektis või eelnõus ettenähtud allakirjutaja ei saa dokumendile alla kirjutada 

ja seda teeb teine selleks volitatud ametiisik, tuleb allakirjutaja ees- ja  perekonnanimi ning 

ametinimetus ümber vormistada. 

 

69. Dokumentidele kirjutatakse alla sinist värvi tindi või pastapliiatsiga. 

 

70. Dokumendi tekstis märgitud lisade korral märgitakse lisade reale vaid lisade lehtede ja 

eksemplaride arv.  

 

Näide: Lisa 8 lehel 2 eks  

 

71. Kui dokumendil on tekstis märkimata lisasid, tuleb lisade reale märkida nende nimetused, 

lehtede ja eksemplaride arv. 

 

Näide: Lisa: Kiigemetsa Kooli asjaajamiskord 10 lehel 1 eks 

 

72. Kui kirjale lisataval dokumendil  on lisa, vormistatakse märge selle lisa olemasolu kohta 

järgmiselt: 

 

Lisa:  Riigiarhiiviteatis 15.04.1995 nr 1-17/925 2 lehel 1 eks ja lisad selle juurde 5 lehel 1 eks 

 

73. Õigusaktide ja protokollide puhul märgitakse lisa pealkiri dokumendi tekstis. 

 

74. Dokumendi lisale tehakse esimese lehe paremasse ülanurka märge dokumendi kohta, mille 

juurde ta kuulub (välja arvatud kirjale lisatavad dokumendid). Kui lisasid on mitu, tuleb nad 

nummerdada (Lisa 1, Lisa 2 jne). Igal lisal peab olema pealkiri. Lehtede numeratsioon on igal lisal 

omaette. 

 

Näide:  Lisa 3 

Kiigemetsa Kooli asjaajamiskorra juurde 

 

75. Kui dokumendi jõustumiseks on õigusaktiga ette nähtud selle kohustuslik kooskõlastamine 

asutuse või ametiisikuga, vormistatakse kooskõlastusmärge analoogiliselt rekvisiidiga 

“Kinnitusmärge”. Kooskõlastusmärge paigutatakse dokumendi viimasele lehele tekstist ja 

allkirjadest allapoole lehe paremale poolele (vt näide kinnituse, asjaajamisekorra punkt 60). 

 

76. Pitser pannakse dokumendile, kui see on õigusaktiga ette nähtud. Pitser peab riivama allkirja 

tähti. Kasutatakse sinist pitserit. 
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77. Koolisiseselt võib kasutada paljundatud dokumendi-koopiaid. Dokumendi ärakirjad (koopiad), 

mille abil saab tõestada isikute õigusi või tuvastada tehingute aluseks olevaid fakte, tuleb tõestada 

tõestusmärke ja pitseriga. Ärakirja (koopia) esimese lehe ülemisele parempoolsele nurgale 

kirjutatakse sõna  “KOOPIA” ning tehakse viimasele lehele vastav tõestusmärge. 

 

Näide: KOOPIA ÕIGE 

 

(allkiri) 

 

Mari Mustikas 

Koolisekretär 

16.08.2007 

 

78. Kui dokumendi tekstis sisalduvat informatsiooni on vaja osaliselt taasesitada, tehakse 

dokumendist väljavõte. Väljavõte vormistatakse kooli plangile. Väljavõtte ülemisele 

parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna “VÄLJAVÕTE”. Väljavõttes peavad olema taasesitatud  

kõik andmed, mille abil saab identifitseerida dokumendi väljaandjat, dokumendiliiki, väljaandmise 

aega ja kohta. Väljavõtte, mille abil saab tõestada isikute õigusi või tuvastada  tehingute aluseks 

olevaid fakte, õigsust, tuleb tõestada tõestusmärke ja pitseriga analoogiliselt punktis 77 märgitule. 

Kooli dokumentide väljavõtteid võib tõestada ainult pitseriga. 

 

79. Kooli saabunud dokumendist võib teha tõestamata koopia või väljavõtte kooli siseseks 

kasutamiseks peale dokumendi läbivaatamist ja resolutsiooni kirjutamist direktori poolt.  

 

80. Kooli dokumendist võib teha koopia või väljavõtte peale dokumendi allakirjutamist.  

 

81. Koopial või väljavõttel peavad olema loetavalt kõik nõutavad rekvisiidid. 

 

82. Dokumendi koopiat (ärakirja) või väljavõtet võib tõestada ametnik, kelle valduses  on 

dokumendi originaal, millest koopiat, ärakirja või väljavõtet tehakse. 

 

83. Juhul kui allkirjastaja ei otsusta teisiti, märgitakse väljasaadetavale kirjale selle koostaja 

(vastutava täitja) ees- ja perekonnanimi ja telefoninumber ning e-posti aadress. Juhul kui kirja 

koostaja on ühtlasi selle allakirjutaja, märgitakse ainult telefoninumber.  

E-postiga väljasaadetaval kirjal märgitakse saatja kontaktandmetena täielik ametinimetus, 

telefoninumber ja elektronposti aadress . 

 

Näide: 

Kati Karu 

Kiigemetsa Kool 

direktor 

Telefon 776 6666 

e-post: Kati.Karu@kiigemetsakool.ee   

 

84. Mitmelehelistel dokumentidel nummerdatakse lehed alates teisest lehest kas ülal või all lehe 

keskel. 

 

85. Dokumendid vormistatakse arvutil püstkirjas kirjastiilis Times New Roman tähesuurusega 12 

ja reavahega 1. 

mailto:Kati.Karu@kiigemetsakool.ee
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86. Dokumendi teksti vormistamisel kasutatakse plokkstiili, mille puhul teksti iseseisvad lõigud 

eraldatakse üksteisest kahekordse reavahega ja taandridu ei kasutata. 

 

87. Dokumendi vormistamisel ja teabekandja valikul tuleb lähtuda: 

1) dokumendi liigist; 

2) sarjast, kuhu dokument kuulub ja säilitustähtajast; 

3) nõudest tagada dokumendi ja tema tõestusväärtuse säilimine säilitustähtaja jooksul; 

4) võimalusest dokument nõuetekohaselt arhiveerida. 

 

 

V DOKUMENTIDE REGISTREERIMINE 

 

Dokumentide registreerimise üldnõuded 

 

88. Dokumendiregistris registreeritakse kooli ülesannete täitmisel loodud ja saadud, kaasa arvatud 

elektronpostiga, faksiga või muul viisil dokumendid. Dokumendi loomise, saamise või saatmise 

viis ega teabekandja ei saa olla dokumendi registreerimata jätmise põhjuseks. 

 

89. Dokument on registreeritud, kui talle on antud indeks ja tema kohta on registrisse kantud 

identifitseerimist võimaldavad andmed vastavalt registreeritava dokumendi liigile. 

 

90. Kooli dokumendiregistri pidamise eest vastutab koolisekretär. 

 

91. Registreerimisele kuuluvad järgmised dokumendid: 

1) õigusaktid (käskkirjad); 

2) protokollid ja aktid; 

3) lepingud, 

4) saabunud ja väljasaadetavad  dokumendid (kirjad, avaldused, märgukirjad ja teabenõuded, 

aruanded, selgitused jm); 

5) suulised teabenõuded, mida ei täideta viivitamata; 

6) kõik faksiga ja  e-postiga saabunud või väljasaadetud dokumendid; 

7) raamatupidamisse saabuvad arved; 

8) muud õigusaktide  ja käesoleva korra kohaselt registreerimisele kuuluvad dokumendid. 

 

92. Käsipostiga, faksiga või e-postiga saabunud dokumendi registreerimise eest vastutab  ametnik, 

kes dokumendi vastu võttis või kelle faksile või e-posti aadressile dokument saabus või välja  

saadeti. Nimetatud dokumendid antakse registreerimiseks koheselt üle koolisekretärile ning 

registreeritakse koolisekretärile üleandmise päeval. 

 

93. Dokumendid märkega „ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS“ annab koolisekretär 

teenistujale ja teenistuja koolisekretärile üle isiklikult. 

 

94. Dokument kantakse kooli dokumendiregistrisse üks kord. 

 

Dokumendiregister 

 

95. Dokumendiregistri pidamisega tagatakse: 

1) registreeritud dokumentide arvestus; 
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2) dokumendi leidmine liigi, numbri, kuupäeva, sisu, saabumise või väljasaatmise aja, 

väljaandja, saatja, sarja või muude andmete kaudu; 

3) dokumendist tulenevate ülesannete tähtaegse täitmise kontrolli võimalus. 

 

96. Dokumendiregister on varustatud otsingusüsteemiga, mille abil on võimalik dokumenti leida 

registrisse kantud põhiandmete alusel. 

  

97. Dokumendiregistrisse  kantavad  andmed  seotakse  omavahel  nii, et neid ei ole hiljem 

võimalik  jälgi jätmata muuta.   

 

98. Dokumendiregister koosneb dokumendiliikide järgi peetavatest allregistritest. 

 

99. Dokumendiregistrit peetakse digitaalselt. Väljatrükk registrist tehakse kord aastas, mida 

säilitatakse vastavalt arhiivieeskirjadele. Dokumendi andmeid säilitatakse dokumendiregistris 

senikaua kui säilitatakse dokumenti. 

 

100. Dokumendiregister on seaduses sätestatud ulatuses avalik ning  juurdepääs  sellele 

võimaldatakse kooli veebilehe kaudu. 

 

101. Dokumendiregistri infosüsteem peab tagama juurdepääsu registreeritud juurde-

pääsupiiranguta  digitaaldokumendile või sisaldama paberkandjal või muul kandjal dokumendi 

asukohaviida. 

 

102. Juhul kui dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang, peab dokumendiregister sisaldama 

andmeid juurdepääsupiirangu ja selle tähtaja kohta. 

 

103. Dokumendiregister peab olema tehnoloogiliselt, organisatsiooniliselt ja füüsiliselt  piisavalt  

kaitstud andmete omavolilise muutmise või  hävitamise eest. Dokumendi-registri kaitse tagamise 

nõuded ja vastutajad kehtestab kooli direktor käskkirjaga. 

 

104. Dokumendiregistrist tehakse varukoopia üks kord kuus ning seda säilitatakse 3 kuud.  

 

105. Riigisaladust sisaldavate dokumentide registrit peetakse eraldi, lähtudes riigisaladuse 

seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest. 

 

Dokumendiregistrisse kantavad andmed 

 

106. Koolis välja antud direktori käskkirjade kohta kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) akti andja nimetus; 

2) akti liik; 

3) pealkiri; 

4) number; 

5) kuupäev ja vajaduse korral kellaaeg; 

6) jõustumise kuupäev; 

7) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 

tunnistamine ja muud olulised andmed); 

8) andmed kehtivuse kohta (kehtiv, kehtetu, kehtivuse tähtaeg); 

9) andmed akti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta.  
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107. Kui käskkirja jõustumine on seotud käskkirja teatavakstegemise või avaldamisega, siis 

jõustumise kuupäeva registrisse ei kanta.  

 

108. Koolis koostatud protokollide ja aktide kohta kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) organi nimetus (protokollide korral); 

2) number; 

3) kuupäev; 

4) päevakord, teema või pealkiri; 

5) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 

tunnistamine ja muud olulised andmed); 

6) allakirjutanud isikud; 

7) muud andmed vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.  

 

109. Töörühmade, komisjonide ja teiste kindla ülesandega üksuste koosolekute protokollide kohta 

võib kanda andmed kirjade juurde registrisse, sidudes need asjakohase saabunud või 

väljasaadetava algatusdokumendi täitmisega.  

 

110. Kooli poolt sõlmitud lepingute kohta kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) lepingupoolte nimed või nimetused ja vajadusel registrikood või sünniaeg; 

2) lepingu liik; 

3) number või tähis; 

4) kuupäev; 

5) lepingu objekt; 

6) jõustumise ja lõppemise või kehtivuse tähtaeg või tähtpäev; 

7) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 

tunnistamine ja muud olulised andmed).  

 

111. Kooli saabuvad ja välja saadetavatest arvetest kantakse dokumendiregistrisse: 

1) arve saabumise või väljastamise kuupäev; 

2) arve saatja nimi või nimetus; 

3) saatja registrikood; 

4) arve summa; 

5) arve koostamise kuupäev; 

6) saatja aadress; 

7) tasumise tähtaeg. 

 

112. Kooli saabunud ja koolist väljasaadetavad dokumendid registreeritakse koos kõikide lisadega. 

Kooli saabunud või väljasaadetavate dokumentide kohta kantakse registrisse järgmised andmed: 

1) saatja või saaja nimi või nimetus ja vajadusel dokumendi registreerija andmed; 

2) saabumise või saatmise kuupäev; 

3) saatja posti- või elektronposti aadress või muud sideandmed; 

4) dokumendi liik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms); 

5) pealkiri või lühike sisukokkuvõte; 

6) dokumendi lisade nimetused ja arv; 

7) dokumendi kuupäev ja vajadusel kellaaeg; 

8) vormingu tüüp (digitaaldokumendi puhul); 

9) mil viisil dokument saabus või saadeti (elektronposti, posti, faksi või kulleriga või anti 

isiklikult üle); 

10) dokumendi saatja poolt märgitud viit; 
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11) juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks 

tunnistamine ja muud olulised andmed); 

12) sarja tähis; 

13) dokumendi allkirjastaja(d); 

14) isiku nimi, kellele dokument on suunatud lahendamiseks/täitmiseks või kes dokumendi 

koostas; 

15) lahendamise tähtaeg; 

16) täitmismärge (kes täitis, millise toiminguga ja millal); 

17) muud andmed, mis on dokumentide menetlemisel olulised või on nõutavad õigusaktidega.  

 

Käesoleva punkti alapunktides 13 – 16 ettenähtud andmed kantakse registrisse pärast dokumentide 

läbivaatamist ja lahendamisele suunamist. 

 

113. Dokumendi järjekorranumbrid algavad uuel asjaajamisperioodil numbrist 1. Kindla 

ülesandega või tähtajaga loodud komisjonide protokollid ja muud dokumendid võib nummerdada 

läbivalt kogu tegevusperioodi jooksul. 

 

114. Dokumendiregistrisse kantakse uus järjekorranumber vaid saabunud ja väljasaadetava  

esmase dokumendi registreerimisel. Samas asjas saabunud ja väljasaadetavad vastusdokumendid, 

samuti korduvalt saabunud ja väljasaadetavad dokumendid registreeritakse  esmase dokumendi 

numbri all. 

 

115. Registreerimisele ei kuulu: 

1) kutsekaardid, õnnitlused ja kaastundeavaldused; 

2) reklaamtrükised; 

3) perioodilised trükised (ajalehed, ajakirjad jm.); 

4) informatiivse sisuga trükised; 

5) kirjad märkega “ISIKLIK”; 

6) dokumendid, milles puudub märge saatja nime ja elu- või asukoha kohta, 

7) kui nad ei sisalda  olulist või kontrollimist vajavat informatsiooni; 

8) kui adressaadina on märgitud teine asutus, institutsioon või isik. Sel juhul saadetakse 

dokument märgitud adressaadile. 

 

Dokumendi registreerimine 

 

116. Enne andmete dokumendiregistrisse kandmist kontrollib koolisekretär dokumendi 

terviklikkust, allkirjade olemasolu, dokumendis märgitud lisade olemasolu ning adressaadi 

õigsust. 

 

117. Isiklikud ja valele adressaadile või dokumendis mitte märgitud adressaadile saabunud 

dokumendid edastatakse õigele adressaadile neid registreerimata. 

 

118. Kui dokument ei vasta käesoleva korra punktis 116 sätestatud nõuetele, teatatakse sellest 

viivitamata dokumendi saatjale või koostajale ning dokument registreeritakse üksnes juhul, kui 

puudused on kõrvaldatud.  

 

119. Saabunud või väljasaadetav dokument loetakse dokumendiregistris registreerituks, kui tema 

kohta on registrisse kantud käesoleva korra punkti 112 alapunktides 1 kuni 11 nimetatud andmed.  
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120. Saabunud paberdokumendi esimese lehekülje vabale pinnale tehakse saabumismärge, mis 

koosneb kooli nimest, saabumise kuupäevast ja indeksist. 

 

121. Dokumendid registreeritakse nende allkirjastamise, saabumise või väljasaatmise päeval või 

sellele järgneval tööpäeval. 

 

122. Kui dokumendil on märge “KIIRE”, siis dokument registreeritakse ja edastatakse 

läbivaatamiseks viivitamata. 

 

123. Faksiga või elektronpostiga saabunud dokument registreeritakse selle saabumise päeval 

üldisel alusel. Vajadusel kopeeritakse see säilivuskindlale  paberile ja suunatakse ringlusse 

asjaajamiskorra kohaselt. Kui postiga saabub ka originaalallkirjaga dokument, siis märgitakse 

saabumismärkele tema saabumise kuupäev, suunatakse ta kooli kantseleisse ja tehakse 

dokumendiregistrisse (lahtrisse kommentaar) täiendav sissekanne originaali saabumise kuupäeva 

kohta. Dokumendi lahendamise tähtaega arvestatakse selle faksiga või elektronpostiga saabumise 

kuupäevast. Faksiga või elektronpostiga saabunud dokumendi registreerimise eest vastutab isik, 

kelle faksile või elektronposti aadressile dokument saabus. 

 

124. Kõik käsipostiga kooli saabunud ja kooli töötajale isiklikult üleantud dokumendid 

registreeritakse üldises korra kantseleile üleandmise päeval. Dokumendi registreerimise eest 

vastutab dokumendi vastuvõtnud töötaja. 

 

125. Kui selgub, et märkega “ISIKLIK” saabunud dokument on ametialane, registreeritakse see 

üldises korras. Registreerimise eest vastutab töötaja, kelle dokument on adresseeritud. 

 

126. Dokumendid registreeritakse käesolevas korras sätestatud dokumendiliikide kaupa omaette 

numeratsiooniga. 

 

127. Saabunud  või väljasaadetavale dokumendile antakse registreerimisel indeks, mis koosneb 

sarja tähisest dokumentide loetelu järgi ja järjekorranumbrist dokumendiregistri järgi. 

 

 

VI DOKUMENTIDE MENETLEMINE 

 

Dokumendi läbivaatamine  

 

128. Dokument saadetakse läbivaatamiseks kooli direktorile või tema asendajale, kes määrab 

lahendaja, tähtaja ning vajadusel asja lahendamise korra ja muud asjaolud. 

 

129. Dokumendiregistrisse kantud dokument antakse direktorile või tema  asendajale 

läbivaatamiseks dokumendi saabumise päeval. Kui dokumendil on märge “KIIRE”,  esitatakse 

dokument läbivaatamiseks viivitamata.  

 

130. Direktori otsus dokumendi lahendamise kohta kajastub resolutsioonis, mis peab sisaldama: 

1) täitjat (täitjaid) – esimesena märgitud isik on vastutav täitja (täitmise koordineerija); 

2) täitmise ülesannet ja soovitavat tulemust; 

3) täitmise tähtaega; 

4) allkirja ja kuupäeva. 
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131. Resolutsioon  kirjutatakse dokumendi esiküljele tekstist vabale kohale.  Dokumendi 

koopia(d) saadetakse resolutsioonis märgitud täitja(te)le lahendamiseks, dokumendi originaal jääb 

kooli kantseleisse. 

 

132. Kui dokumendi läbivaatajal on jäänud resolutsioonis oluline isik, kelle kaasamine antud 

dokumendi täitmisel oleks vajalik, märkimata, siis pöördub direktorilt ülesande saanud isik  

direktori või tema asendaja poole täiendava resolutsiooni saamiseks. Direktor või tema asendaja 

kirjutab esmasele dokumendile juurde lisaresolutsiooni (täitja nime, keda on vaja kaasata) ja 

suunab dokumendi koolisekretäri kaudu vastavale isikule lahendamiseks.  

 

133. Kui täitja ei ole dokumendi resolutsiooniga nõus, võib ta resolutsiooni vaidlustada 3 tööpäeva 

jooksul dokumendi kättesaamisest arvates. 

 

134. Dokumendi  sisulise ja tähtajalise lahendamise eest vastutab resolutsioonis märgitud täitja, 

mitme täitja puhul resolutsioonis esimesena märgitud täitja. 

 

135. Dokumendi liikumine ühelt täitjalt teisele toimub läbi kooli kantselei, kus 

dokumendiregistrisse tehakse vastav märge. 

 

136. Dokument vaadatakse läbi, asi lahendatakse ja saatjale teatatakse läbivaatamise ja 

lahendamise tulemustest hiljemalt 30 päeva jooksul, kui õigusaktidest ei tulene teisi tähtaegu. 

Direktor või tema asendaja võib anda asja lahendamiseks lühema tähtaja. 

 

137. Vastust või lahendamist vajavad dokumendid võetakse dokumendiregistris kontrolli alla. Kui 

dokumendi tähtajaline täitmine ei ole võimalik, esitab täitja vähemalt 3 tööpäeva enne tähtaja 

saabumist direktorile tähtaja pikendamiseks kirjaliku taotluse paberkandjal või elektrooniliselt. 

Kui dokument on tähtajaks täitmata ja tähtaja pikendamiseks ei ole taotlust esitatud, informeerib 

koolisekretär sellest direktorit. 

 

138. Asja lahendamise tähtaega võib õigusaktides ettenähtud korras ja tingimustel pikendada kahe 

kuuni või kuni asja lahendamiseks vajalike täiendavate asjaolude selgitamiseni. Tähtaja 

pikendamise otsustab direktor või tema asendaja. Tähtaja pikendamisest teatatakse dokumendi 

esitajale või saatjale  enne tähtaja saabumist. 

 

139. Kui asja lahendamine ei kuulu kooli pädevusse, edastatakse see vastavalt kuuluvusele 5 

tööpäeva jooksul, teatades sellest samaaegselt saatjat. Kui asja lahendamine kuulub kohtu 

pädevusse, siis teatatakse sellest saatjale tema  avaldust, märgukirja või pöördumist kohtule 

edastamata. 

 

140. Dokumentide lahendamistähtaegu arvestatakse tööpäevades, kalendripäevades  või kuudes 

dokumendi saabumisele järgnevast päevast, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.  

 

141. Dokumendi menetluse lõppedes kantakse registrisse täitmise kuupäev ja toimiku number. 

 

142. Asi loetakse lahendatuks, kui dokumendist tulenevad  toimingud on sooritatud või kui 

dokumendi saajale on vastatud. 
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143. Kõik avaldused, märgukirjad ja pöördumised loetakse vormiliselt lahendatuks, kui nende 

saatjale on sisuliselt vastatud ning lahendamisest on teatatud asjaomastele isikutele või asutustele. 

 
Dokumentide koostamine, kooskõlastamine ja allakirjutamine 

 

144. Dokumentide koostamisel lähtutakse konkreetsele dokumendiliigile seaduses või teistes 

õigusaktides ettenähtud sisu- ja vorminõuetest ning käesolevast asjaajamiskorrast. 

 

145. Direktori kooskõlastust nõudvad dokumendid esitatakse koolisekretärile, kes edastab need  

direktorile kooskõlastamiseks. 

 

146. Kooskõlastust nõudvad dokumendid vaadatakse direktori poolt läbi hiljemalt viie tööpäeva 

jooksul. 

 

147. Kooskõlastust mitteleidnud dokumendid tagastatakse kooskõlastust soovinud töötajale. 

 

148. Dokumendid esitatakse allakirjutamiseks või otsustamiseks koos kõikide  lisade ja muude 

vajalike materjalidega. 

 

149. Kooli üldplangile vormistatud dokumendile kirjutab alla koolidirektor või tema asendaja. 

 

150. Kooli kirjaplangile vormistatud dokumendile kirjutab alla koolidirektor või tema asendaja.  

 

151. Arhiivi teatisele kirjutab alla koolidirektor. 

 

152. Käskkiri kirjutatakse alla ühes eksemplaris. Erandiks on distsiplinaarkaristuse käskkiri, mis 

kirjutatakse alla kahes eksemplaris. 

 

153. Protokoll kirjutatakse alla ühes eksemplaris koosoleku juhataja ja protokollija poolt, kelle 

allkirjad vormistatakse kõrvuti. 

 

154. Leping ja akt kirjutatakse alla vajalikus hulgas eksemplarides. 

  

155. Väljasaadetavad kirjad kirjutatakse alla 2 eksemplaris. 

 

156. Kui dokument vajab kaht või enamat allkirja, esitatakse dokument kõigepealt astmelt 

madalamale ametnikule ja pärast temalt allkirja saamist astmelt kõrgemale ametnikule. 

 

157. Dokumendi õige menetlemise eest vastutab dokumendi koostaja. 

 

Dokumentide väljasaatmine 

 

158. Välja ei saadeta ega registreerita konkreetsele dokumendiliigile ettenähtud vorminõuetele 

mittevastavaid dokumente ega neid dokumente, millel  puuduvad ettenähtud lisad. Sel juhul 

tagastab registreerimise ja väljasaatmise eest vastutav ametnik dokumendi selle koostajale 

nõuetekohaseks vormistamiseks. 

 

159. Dokumendid saadetakse üldjuhul välja registreerimise päeval. Dokumendid märkega 

“KIIRE” saadetakse välja või vastatakse pärast registreerimist viivitamata. Dokumendid, mis on 
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esitatud kantseleisse kella 13-ks ning on sisult ja vormilt korrektsed, esitatakse direktorile 

allkirjastamiseks ja saadetakse üldjuhul välja samal päeval. 

 

160. Õigusaktid ja muud mitteadresseeritavad dokumendid (direktori  korraldused, aktid, 

protokollid) saadetakse üldjuhul välja koos kaaskirjaga. 

 
Digitaaldokumendi väljastamine 

 

161. Digitaaldokumendi väljasaatmisel edastatakse adressaadile:  

1) dokument koos vajalike lisadega ja metaandmetega ning allkirjastatuna, kui seda on 

nõutud, või  

2) teade, milles on märgitud dokumenti saatva asutuse nimetus ning viide saadetava 

dokumendi asukohale. 

 

 
VII DOKUMENTIDE AVALIKUSTAMINE, NEILE JUURDEPÄÄSU TAGAMINE JA 

JUURDEPÄÄSUPIIRANGUTE KEHTESTAMINE 

 

162. Kõik avalikuks kasutuseks olevad dokumendid avaldatakse terviktekstina veebilehel. 

 

163. Kooli direktor võib kehtestada teabele juurdepääsupiirangu, tunnistades teabe asutusesiseseks 

kasutamiseks mõeldud teabeks. 

 

164. Vastavalt “Isikuandmete kaitse seadusele” ja “Avaliku teabe seadusele” on asutusesiseseks 

kasutamiseks mõeldud järgmised delikaatsed eraelulisi isikuandmeid sisaldavad dokumendisarjad: 

1) personali isiklikud toimikud; 

2) majanduslike huvide deklaratsioonid; 

3) töövõimetuslehed; 

4) töölepingud; 

5) isikukontokaardid; 

6) õpilaste isiklikud toimikud; 

7) õpilaste tervisekaardid ja dokumendid õpilase tervise küsimustes; 

8) õpilasraamat; 

9) Andmekogu: Eesti Hariduse Infosüsteem. 

 

165. Neile kehtib juurdepääsupiirang 75 aastat alates nende loomisest või saamisest. 

 

166. Asutusesiseseks teabeks tunnistatud teave on üheselt ära tuntav talle kantud märkuse või 

dokumendiregistrisse kantud juurdepääsupiirangu tähtaegade kaudu. 

 

167. Kooli siseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatud dokumendile teeb dokumendi 

vormistaja suurtähtedega märke «ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS» või kasutab selle 

lühendit AK. Eraelulisi isikuandmeid sisaldavale dokumendile tehakse märge 

«ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS. SISALDAB ERAELULISI ANDMEID» või 

kasutatakse selle lühendit AKEA. Märkele lisatakse selle tegemise kuupäev ja 

juurdepääsupiirangu kehtivuse lõpptähtpäev. 
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168. Kooli direktor tunnistab juurdepääsupiirangu kehtetuks, kui selle kehtestamise põhjus on 

kadunud. 

 

169. Juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamise kohta tehakse dokumendile vastav märge. 

 

 
VIII KOOLISISENE DOKUMENTIDE TEATAVAKSTEGEMINE 

  

170. Koolisisesed dokumendid tehakse teatavaks infostendil 10 tööpäeva jooksul. 

 

171. Käskkirjad, mis sisaldavad personaalseid töökohustusi või -ülesandeid edastatakse töötajatele 

allkirja vastu. 

 
IX DOKUMENTIDE LOETELU KOOSTAMINE JA TOIMIKUTE MOODUSTAMINE 

 

172. Dokumentide süstematiseerimise, säilitustähtaegade määramise ning dokumentide hulga ja 

asukoha arvestuse aluseks kooli asjaajamises on dokumentide loetelu. Dokumentide loetelu, 

millele on eelnevalt arvamuse andnud avalik arhiiv kehtestab kooli direktor käskkirjaga. 

 

173. Dokumentide loetelus märgitakse: 

1) kooli nimi; 

2) sarja tähis; 

3) dokumendi liigi/sarja nimetus; 

4) säilitustähtaeg; 

5) vastutav isik; 

6) märkused, juurdepääsupiirangud. 

 

174. Dokumentide loetelus rühmitatakse dokumendid sarjadesse funktsioonide kaupa: 

1) juhtimine; 

2) info haldamine; 

3) õppe- ja kasvatustöö korraldamine; 

4) raamatupidamine; 

5) personalitöö. 

 

175. Dokumendisarjade pealkirjad sõnastatakse lühidalt, selgesti mõistetavalt. 

 

176. Ühte sarja paigutatakse vaid sarnase praktilise väärtuse ja säilitustähtajaga dokumendid. 

 

177. Dokumentide loetelu muudetakse vaid siis, kui: 

1) muutuvad kooli ülesanded või struktuur ja selle tulemusena tekivad uued dokumentide 

sarjad; 

2) muutub dokumendi liikide kehtestatud säilitustähtaeg. 

 

178. Uus loetelu kehtestatakse siis, kui struktuuris või ülesannetes toimuvad muudatused, mille 

tagajärjel muutub dokumentide koosseis. 
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179. Juhul kui Kooli struktuuri või ülesandeid muudetakse aasta  keskel, viiakse dokumentide  

loetelu kooskõlla kooli uue struktuuri ja ülesannetega. Koos toimikutega tuleb üle anda 

ümberkorraldatava või lõpetatava asutuse dokumendiregister. 

 

180. Dokumente hoitakse toimikutes, mille seljale või kaanele märgitakse  toimiku pealkiri ja 

indeks dokumentide loetelu järgi ning aastaarv. 

 

181. Toimiku pealkiri peab kajastama toimikusse koondatud dokumentide koosseisu ja sisu. 

 

182. Kirjavahetuse puhul paigutatakse ühte toimikusse saabunud või väljasaadetav esmane kiri 

koos vastuskirja(de)ga. Kirjavahetuse toimiku pealkiri peab peale dokumendi liigi nimetuse 

(kirjavahetus) sisaldama vähemalt kaht tunnust, millest üks on sisu tunnus. 

 

183. Toimikusse paigutatakse üldjuhul ühe asjaajamisaasta dokumendid. Erandi võivad 

moodustada toimikud, mille jätkamise vajaduse või otstarbekuse  tingib asjade lahendamise käik 

või töö iseloom (näiteks: isiklikud ja kohtutoimikud, teeninduslehed, ajutise komisjonide ja 

töörühmade dokumendid jm). 

 

184. Toimikusse pannakse ainult lahendatud ja lõplikult vormistatud dokumendid. Lõplikult 

vormistamata dokumendid tagastatakse koostajale. 

 

185. Toimiku sees  paigutatakse dokumendid kronoloogilises või muus järjestuses. Kirjad 

järjestatakse kronoloogiliselt nii, et dokumendid käsitleksid  asja terviklikult. Igale esmasele 

kirjale lisatakse kirjavahetus, mille lõpetab küsimuse lahendanud dokument. 

 

 
X DOKUMENTIDE SÄILITAMINE JA HÄVITAMINE 

 

186. Kooli tegevuse käigus loodud  või saadud dokumentide liigitamiseks ja neile säilitustähtaja 

määramiseks koostab koolisekretär dokumentide loetelu vastavalt “Arhiivieeskirjas” sätestatud 

korrale. 

 

187. Dokumente, millega seotud asjaajamine on lõppenud süstematiseeritakse ning seejärel 

hoitakse kooli arhiivis (kantakse arhivaalide loetellu). Arhiiviväärtusega arhivaalid  korrastatakse  

ja süstematiseeritakse kooliarhiivis vastavalt “Arhiivieeskirjas” sätestatud korrale. Arhivaalide 

hävitamine toimub vastavalt “Arhiivieeskirjas” sätestatud korrale. 

 

188. Arhivaalide loetelu ajakohastatakse mitte harvem kui kord aastas, hiljemalt iga aasta 1. 

aprilliks ning andmed esitatakse  Riigiarhiivi arhiiviregistrisse sama aasta 1. jaanuari seisuga. 

 

189. Asjaajamisperioodil aktiivses kasutuses olevaid dokumente hoitakse registraatorites, 

kiirköitjates, mappides või muudes ümbristes, mille seljale või kaanele märgitakse kooli 

dokumentide loetelus  vastavale dokumendisarjale antud tähis ja nimetus ning asjaajamisaasta 

number. 

 

190. Kirjavahetuse puhul paigutatakse samasse toimikusse esmane kiri koos vastuskirjade ja 

muude asja lahendamise käigus tekkinud dokumentidega. Dokumendid järjestatakse 
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kronoloogiliselt nii, et need käsitleksid asja terviklikult. Kirjavahetuse lõpetab selles asjas viimati 

koostatud või saadud dokument. 

 

191. Üldjuhul peetakse toimikuid asjaajamisperioodide kaupa. 

 

192. Lahendatud digitaaldokumendid salvestatakse säilivuskindlale kandjale ja formaadis, mis 

tagab nende säilimise autentse ja terviklikuna vähemalt neile kehtestatud säilitustähtaja jooksul.  

 

193. Juhul, kui digitaaldokument kuulub alalisele säilitamisele või kui ei ole võimalik tagada 

dokumendi digitaalkandjal autentsena ja terviklikuna säilitustähtaja jooksul säilitamist, 

vormistatakse lahendatud digitaaldokument paberkandjale. Sellise dokumendi säilitamisele kuuluv 

eksemplar peab olema allkirjastatud või koolisekretäri, tema äraolekul direktori poolt ametliku 

kinnitusega tõestatud. 

 

194. Kui dokument on kooli saabunud või välja saadetud elektronpostiga ja temast säilitatakse 

väljatrükk, säilitatakse paberkandjal ka vastav elektronposti teade. 

 

195. Iga  digitaalselt  hoitava  dokumendi  puhul  peab olema määratud sari, millesse dokument  

vastavalt  kooli  dokumentide loetelule kuulub. Sarja tunnust võib täiendada teiste  dokumendi  

leidmist, süstematiseerimist  ja arhiveerimistoiminguid hõlbustavate tunnustega.  

 

196. Aktiivses asjaajamises peetavaid toimikud hoitakse lukustavates ruumides. 

 

197. Kool väljastab kooli arhiivis säilitavate dokumentide alusel vastavalt päringutele teatisi või 

dokumentide tõestatud koopiaid. 

 

198. Dokumentide säilitamine, kasutamine ja hävitamine toimub „Arhiivieeskirja“ järgi. Enne 

hävitamist tehakse dokumentidele veel kord väärtuse ekspertiis.  

 

 
XI ASJAAJAMISE  ÜLEANDMINE 

 

199. Enne töölepingu lõpetamist või töölepingu peatumist, töökoha muutumisel, samuti enne 

puhkusele minekut on töötaja kohustatud  asjaajamise üle andma selleks määratud töötajale või 

kooli direktorile. 

 

200. Asjaajamise üleandmine vormistatakse asjaajamise üleandmise-vastuvõtmisaktiga. Puhkuse 

või ajutise äraoleku korral ei ole kirjaliku akti vormistamine vajalik. 

 

201. Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmiseakt peab sisaldama: 

1) üleandja lahendamisel/täitmisel olevate tsiviilõiguslike lepingute loetelu; 

2) pooleliolevate õigusaktide eelnõude loetelu; 

3) kooskõlastamisel olevate dokumentide loetelu; 

4) töötaja pooleliolevate tööde ja vastavate dokumentide loetelu; 

5) tähtaegselt täitmata ülesannete ja vastavate dokumentide loetelu; 

6) üleandvate üksikdokumentide ning toimikute loetelu vastavalt kinnitatud dokumentide 

loetelule. 

 



Alapunktides 1-5 nimetatud dokumentide loetelu märgitakse üleandmis- vastuvõtmisakti juhul, kui 

vastavate toimingute tähtaeg langeb ametniku ajutise äraoleku ajale. 

 

202. Kooli juhtimise üleandmisel peab asjaajamise üleandmise-vastuvõtmiseakt sisaldama peale 

käesoleva korra punktis 201 nimetatud andmete kooli kohta tervikuna järgmisi andmeid: 

1) kooli koosseisunimestik ja kooli teenistuses olevate  isikute arv; 

2) kooli eelarvevahendite seis; 

3) kooli pitsatite arv, liigid ja asukoht ning andmed nende hoidmise eest vastutava isiku 

kohta; 

4) direktori poolt allakirjutatud viimase õigusakti, lepingu ja kirja registreerimisnumbrid 

vastavalt dokumendiliigile; 

5) muud olulised andmed kooli asjaajamise kohta; 

6) üldandmed kooli arhiivi kohta. 

 

203. Asjaajamise üleandmise vastvõtmise akt võidakse vormistada koos vara üleandmise aktiga 

vastavalt „Riigivaraseaduse“ paragrahvile 12. 

 

204. Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmiseakt vormistatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb 

üleandjale, teine vastuvõtjale ja kolmas koolile ning sellele kirjutavad alla  asjaajamise üleandja,  

vastuvõtja ja juures viibiv(ad) isik(ud). Akti kinnitab direktor. Direktori vahetumise korral 

koostatav akt vormistatakse neljas eksemplaris ja selle kinnitab kõrgemalseisva asutuse juht. Akti 

üks eksemplar jääb kinnitajale, teine koolile ja kolmas asjaajamise üleandjale ja neljas 

vastuvõtjale. 
 

205. Kui asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse digitaalselt, tagatakse kõikidele 

allkirjastajatele juurdepääs aktile. 

 

206. Kui lahkuv töötaja keeldub asjaajamise üleandmisest või kui üleandmine pole võimalik, 

toimub asjaajamise ülevõtmine ühepoolselt kooli direktori juuresolekul. Sel juhul tehakse 

üleandmis-vastuvõtmisakti vastav märge. 

 

207. Kui üks osapool asjaajamise üleandmisel või vastuvõtmisel ei ole akti sisuga nõus, siis 

esitatakse enne allkirjastamist motiveeritud eriarvamus, mis lisatakse aktile ja mille olemasolu 

kohta tehakse akti märge. 

 

XII ÕPILASPILETI VORMISTAMISE KORD 
 

Õpilaspileti kasutamine 

 

208. Õpilaspilet on Kiigemetsa Kooli õpilase õppimist tõendav dokument. 

 

209. Õpilaspilet antakse õpilasele välja pärast õpilase arvamist Kiigemetsa Kooli õpilaste 

nimekirja.  

 

210. Õpilaspilet võib olla alla 15 aasta vanuse õpilase isikut tõendav dokument „Isikut tõendavate 

dokumentide seaduse“ §-s 4 kehtestatud tingimustel:  

(1) Eesti kodanik või välismaalane võib oma isikut tõendada ka käesolevas seaduses sätestamata 

kehtiva dokumendiga, kui dokumenti on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või 

allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood. Alla 15-aastase Eesti kodaniku ja välismaalase 

dokumenti ei pea olema kantud allkirja või allkirjakujutist. 
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(2) Eesti Vabariigi poolt väljaantav käesolevas seaduses sätestamata dokument peab olema 

kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga. 

 

Õpilaspileti vormistamine ja registreerimine 

 

211. Õpilaspilet antakse õpilasele vanema taotlusel tasuta. 

 

212. Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor, väljaandmise korraldab 

õppealajuhataja. Õpilaspileti plangile kannab õpilase andmed klassijuhataja. 

 

213. Õpilaspileti vorm:  

1) õpilaspilet on kollane; 

2) õpilaspileti mõõdud on 90 x 60 mm.  

Õpilaspileti vorm kehtestatakse käesoleva korra lisana 3. 

 

214. Õpilaspileti plangi esiküljele, selle ülaossa on trükitud trükitähtedega sõna „ÕPILASPILET“. 

 

215. Õpilaspileti plangi esikülje vasakpoolses ülaosas on Kiigemetsa Kooli logo. 

 

216. Õpilaspileti plangi esiküljele kantakse: 

 1)  kooli nimi; 

 2)  õpilase ees- ja perekonnanimi; 

 3)  õpilase isikukood;  

 4)  õpilaspileti number; 

 5)  kehtiv kuni; 

 6) direktori allkiri ning kooli pitser. 

 

217. Õpilaspileti esiküljel, paremal pool on selle omaniku foto.  

 

219. Üle 15 aasta vanune õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti 

tagaküljel.  

 

220. Õpilaspiletile kantavad andmed peavad olema selgelt loetavad. 

 

221. Õpilaspiletite väljastamise, tühistamise ja hävitamise üle peetakse arvestust õpilaspiletite 

registris (paberkandjal). Õpilaspiletite arvestuse registrit täidab õppealajuhataja. 

 

222. Õpilaspilet registreeritakse nimeliselt õpilaspiletite registris. Õpilaspileti number on õpilase 

„Õpilasraamatus“ olev lehekülje number, mis on koolis kordumatu. 

 

Õpilaspileti kehtivus 

 

223. Õpilaspileti kehtivuse tähistab kool õpilaspileti tagaküljele vastava kuupäeva lisamisega igal 

õppeaastal. 

 

224. Õpilaspileti kehtivust kinnitab kooli direktori allkiri ja kooli pitser. 

 

225. Peale kehtivuse lõppemist annab õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem õpilaspileti 

kehtivuse kuupäeva lisamiseks klassi klassijuhatajale, kes korraldab kehtivuse lisamise.  
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226. Teavet õpilaspileti kehtivuse kohta antakse «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.   

 

Õpilaspileti korduv väljaandmine 

 

227. Õpilase vanemal on õigus esitada põhjendatud kirjalik avaldus uue õpilaspileti saamiseks, 

kui: 

1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud; 

2) õpilase nimi või isikukood on muutunud. 

 

228. Kool korraldab uue õpilaspileti väljaandmise juhul, kui muutuvad õpilaspiletile kantavad 

kooli andmed. 

 

229.  Uus õpilaspilet vormistatakse sarnaselt õpilaspileti vormistamisega, kuid õpilaspileti esikülje 

paremasse nurka trükitakse sõna „KORDUV“. 

 

230. Uue õpilaspileti väljaandmine registreeritakse sarnaselt õpilaspileti registreerimisega.  

 

Õpilaspileti tagastamine 

 

231. Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud esmase õpilase õpilaspileti 

koolile tagastama: 

1) õpilaspileti vormi vahetusel; 

2) muutuvad õpilaspiletile kantavad kooli andmed; 

3) õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast; 

4) õpilase nimi või isikukood on muutunud. 

 

232. Õppealajuhataja registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise õpilaspiletite registris. 

Tagastatud õpilaspilet hävitatakse paberihundis purustamise teel. 

 

233. Juhul kui õpilaspileti tagastamine on võimatu, tunnistab kooli direktor käskkirjaga õpilaspileti 

kehtetuks. Õpilaspileti kehtetuks tunnistamise käskkirja number registreeritakse õpilaspiletite 

registris. Õpilaspileti kehtetuks tunnistamise käskkirja koopia saadetakse õpilase vanemale. 
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                  Lisa 1 Kirjaplank 
        Kiigemetsa Kooli asjaajamiskorra juurde 

 

                       KIIGEMETSA KOOL 
SEB  

Jõgeva kontor 

Aia 1 

48306 JÕGEVA                  20.11.2008 nr.2.1-1/222 

          

 

Tõend        

 

 

Kiigemetsa Kool tõendab, et Reino Hobolainen, isikukood xxxxxxxxxxx, töötab koolis 

pedagoogina üldtööajaga 35 tundi nädalas. 

 

Tõend on antud esitamiseks SEB Jõgeva kontorisse. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkiri) 

 

Urmas Paju 

Direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eda Merilain 7762941 

 
Siimusti                                                                                 Telefon 776 2941  

48444 JÕGEVAMAA  E-post: kiigemetsakool@kiigemetsakool.ee   

Registrikood 70004146    
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                                                   Lisa 2  Üldplank 
      Kiigemetsa Kooli asjaajamiskorra juurde 

                       KIIGEMETSA KOOL 
K Ä S K K I R I  

 

Siimusti                         13.03.2008 nr 5-1/47 

 

 

Töölähetus 

 

 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 22. 12. 2000. a määruse nr 453 „Töölähetuse kulude hüvitiste ja 

päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord“ ning 16.11.2005.a kinnitatud 

Kiigemetsa Kooli töölähetuse korra  

 

 

1.  l ä h e t a n :   

 

Kristi Metsa 10.-12.03.2008.a Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppe kursusele 

„Sotsiaalpedagoogiline pädevus töös laste ja noortega“. 

 

2.  m a k s a n :  

 

Lähetatule töölähetuse päevaraha 50.- krooni päevas, majutus- ja sõidukulud kulu tõendava 

dokumendi alusel. 

 

 

 

 

 

(allkiri) 

 

Urmas Paju 

Direktor 
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                                                    Lisa 3  Õpilaspilet 
      Kiigemetsa Kooli asjaajamiskorra juurde 

 

 

 

 


