
 

 

Rahvusarhiiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASJAAJAMISKORD 

 

 

 

KINNITATUD 

riigiarhivaari 12.04.2016 

käskkirjaga nr 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 



Sisukord 

 

I ÜLDOSA ................................................................................................................................ 3 
I.1 NORMATIIVNE KESKKOND ........................................................................................ 3 
I.2 ASJAAJAMISE KORRALDAMINE JA VASTUTUS .................................................... 4 
I.3 INFOSÜSTEEMID ........................................................................................................... 4 
I.4 JUURDEPÄÄS TEABELE JA DOKUMENTIDELE ...................................................... 5 

I.5 ASJAAJAMISE ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE .................................................... 5 

II DOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE ............................................. 7 
II.1 DOKUMENDIPLANGID JA DOKUMENDIVORMID ................................................. 7 
II.2 DOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE ............................................ 7 

II.2.1 Üldnõuded ................................................................................................................. 7 

III DOKUMENDI VASTUVÕTMINE JA VÄLJASAATMINE ......................................... 17 
III.1 POSTI VASTUVÕTMINE, ESMANE LÄBIVAATAMINE JA TÄITMISELE 

SUUNAMINE ........................................................................................................................... 17 
III.1.1 Posti vastuvõtmine ................................................................................................... 17 
III.1.2 Dokumendi lahendamise tähtajad ........................................................................... 17 

III.2 KONTROLL DOKUMENDI TÄITMISE ÜLE JA DOKUMENDI 

LAHENDATUKS LUGEMINE ............................................................................................... 18 

III.3 DOKUMENTIDE VÄLJASAATMINE .................................................................... 18 
III.3.1 Dokumendi edastamine elektrooniliselt .................................................................. 18 
III.3.2 Posti saatmine postiasutuse kaudu .......................................................................... 19 

IV DOKUMENTIDE HALDAMINE ...................................................................................... 20 
IV.1 DOKUMENTIDE REGISTREERIMINE JA HÕLMAMINE ................................... 20 

IV.1.1 Registreerimise üldnõuded ...................................................................................... 20 
IV.1.2 Dokumendiregistrisse kantavad andmed ................................................................. 20 

IV.1.3 Toimiku moodustamine ............................................................................................ 22 

IV.2 DOKUMENTIDE LIIGITAMINE JA DOKUMENTIDE LOETELU 

KOOSTAMINE ......................................................................................................................... 22 
IV.2.1 Dokumentide loetelu ................................................................................................ 22 

IV.3 ASJAAJAMISEST VÄLJUNUD DOKUMENTIDE ARVESTUS JA HOID .......... 23 
IV.3.1 Ülevaade arhiivi koosseisust ................................................................................... 23 

IV.3.2 Dokumentide hoid .................................................................................................... 23 
IV.4 DOKUMENTIDE HÄVITAMINE ............................................................................ 24 

 



3 (24) 

I ÜLDOSA 
 

Dokumendihalduse korraldamise eesmärk on Rahvusarhiivi tegevuse usaldusväärne 

dokumenteerimine, tegevuse läbipaistvuse ning dokumentide autentsuse tagamine.  

 

Rahvusarhiivi asjaajamiskord (edaspidi asjaajamiskord) kehtestab asjaajamise ja 

dokumendihalduse korraldamise põhinõuded. Asjaajamiskorral on viis lisa:  

 

Lisa 1 Dokumendi elementide vormistamine 

Lisa 2 Teabenõude menetlemise kord 

Lisa 3 Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord 

Lisa 4 Käskkirja koostamine ja menetlemine 

Lisa 5 Päringu menetlemise ja arhiiviteatise ning päringu vastuskirja vormistamise kord 

 

Asjaajamiskord on kohutuslik kõigile Rahvusarhiivi teenistujatele. 

  

Asjaajamisperiood dokumentide haldamisel on kalendriaasta (1. jaanuarist kuni 31. detsembrini).  

 

Asjaajamiskorda hoitakse vastavuses normatiivaktides tehtud ja Rahvusarhiivi tegevuses 

toimunud muudatustega.  

 

Rahvusarhiivi e-posti aadress on rahvusarhiiv@ra.ee ja veebilehe aadress on www.ra.ee.  

 

 

I.1 NORMATIIVNE KESKKOND 
 

Asjaajamise korraldamine toimub järgmiste õigusaktide ja standardite alusel: 

 

1) “Arhiiviseadus”; 

2) “Avaliku teabe seadus”; 

3) “Digitaalallkirja seadus”; 

4) “Isikuandmete kaitse seadus”; 

5) “Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus”; 

6) “Riigivapi seadus”; 

7) Vabariigi Valitsuse 26.02.2001 määrus nr 80 “Asjaajamiskorra ühtsed alused”; 

8) Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrus nr 181 “Arhiivieeskiri”;  

9) haridus- ja teadusministri 25.11.2011 määrus  nr 67 “Rahvusarhiivi põhimäärus”;  

10) haridus- ja teadusministri 09.12.2013 määrus nr 36 „Tasuliste teenuste loetelu ja 

rakendatavad tasu määrad“; 

11) EVS 882-1:2013 “Informatsioon ja dokumentatsioon – Dokumendielemendid. osa 1: 

Kiri”; 

12) EVS 8:2008 “Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas”.  

 

Haldus-ja majandustegevuse, personalitöö, raamatupidamise ja teiste tugitegevuste 

dokumenteerimisel ja asja menetlemisel lähtutakse neid tegevusvaldkondi reguleerivatest 

õigusaktidest.  

 

Rahvusarhiivi põhiülesannete täitmisega seotud tegevuste dokumenteerimist ja asjade 

menetlemist reguleeritakse lisaks asjaajamiskorrale ka teiste riigiarhivaari käskkirjaga kinnitatud 

kordade, juhiste vm dokumentidega.  

 

mailto:rahvusarhiiv@ra.ee
http://www.ra.ee/
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I.2 ASJAAJAMISE KORRALDAMINE JA VASTUTUS 
 

Rahvusarhiivi asjaajamise ja dokumentide haldamise korraldamise eest vastutab riigiarhivaar. 

Struktuuriüksuse asjaajamise korraldamise ja dokumentide haldamise eest vastutab direktor. 

Osakonna asjaajamise eest vastutab osakonna juhataja.  

 

Kõik teenistujad vastutavad oma tööülesannete piires dokumendi loomise ja haldamise eest. 

 

Rahvusarhiivi asjaajamist ja dokumendihaldust korraldab (sh dokumentide loetelu ja 

asjaajamiskorra koostamine) haldusbüroo.  

 

Uue teenistuja tööleasumisel tutvustab talle asjaajamiskorda haldusbüroo personali peaspetsialist 

või tema vahetu juht. 

 

Infosüsteemi andmete ja võrguketastele salvestatud teabe varundamise eest vastutab 

Rahvusarhiivi digitaalarhiiv kooskõlas „Rahvusarhiivi infoturbe korraga“ (riigiarhivaari 

08.03.2011 käskkiri nr 14). 

 

 

I.3 INFOSÜSTEEMID 
 

Rahvusarhiivi asjaajamises loodud ja saadud teavet (va kogud ja teatmestu) hallatakse järgmistes 

infosüsteemides: 

 

Infosüsteemi nimi: Sisu kirjeldus: Sisuline vastutaja 

Dokumendihaldussüsteem 

„Postipoiss“  

(edaspidi EDHS) 

- registreeritavate dokumentide 

registreerimisandmed ning digitaal- 

ja digiteeritud dokumendid; 

 

haldusbüroo 

Personaliinfosüsteem 

„Persona“ 

- töötajate isiku- ja teenistuslikud 

andmed 

haldusbüroo  

Raamatupidamise 

infosüsteem VERP 

- andmed müügi,  kassa ja 

laotoimingute kohta 

haldusbüroo 

 

Arhiivi infosüsteem 

(sh kasutus- ja 

säilitusmoodul) 

- andmed arhivaalide kasutamise ja 

säilitamise kohta 

struktuuriüksuste 

kasutus-, kogumis- ja 

säilitusosakonnad ning 

piirkondlikud 

struktuuriüksused 

Riigitöötaja 

iseteenindusportaal 

- puhkuste, lähetuste ja varade 

menetluskeskkond ning lähetus ja 

puhkusedokumentide registriandmed  

haldusbüroo 

Virtuaalne uurimissaal 

VAU 

- kliendiregister 

- andmed klientide tellimuste 

(uurimissaalide laenutused, 

kauglaenutused, koopiatellimused, 

veebipoe tellimused), 

juurdepääsutaotluste ja päringute 

kohta 

- andmed säilikute liikumise kohta 

arhiivis 

Tartu ja Tallinna 

kasutus-, kogumis- ja 

säilitusosakonnad ning 

Rakvere ja Valga 

osakonnad 
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I.4 JUURDEPÄÄS TEABELE JA DOKUMENTIDELE 
 

Dokumentidele tagatakse juurdepääs teabe avalikustamisega Rahvusarhiivi veebilehel, avaliku 

dokumendiregistri kaudu ja teabenõude täitmisega. 

 

Rahvusarhiiv avalikustab teabe oma veebilehel vastavalt avaliku teabe seaduse § 28 lõikele 1. 

Dokumentide avalikustamist ja neis sisalduvate isikuandmete kaitset korraldab haldusbüroo 

jurist. Veebilehel avalikustatakse teave isikuandmete töötlemise kohta Rahvusarhiivis. Teabe 

avalikustamise ülesanne on: 

 

 

  

- dokumendihaldurid Dokumendiregister, registriandmed ja 

dokumendiregistris registreeritud 

juurdepääsupiiranguta dokumendid 

- personalinõunik ja personali 

peaspetsialist 

Teenistujate ametijuhendid, palgajuhend, asutuse 

koosseis, teenistujate kontaktandmed, teave täitmata 

ametikohtadest jm personalialane teave 

- haldusbüroo jurist Teave dokumentides sisalduvate isikuandmete 

töötlemise kohta 

- hindamiskomisjoni esimees Üldist tähtsust omavad hindamisotsused 

 

Dokumendiregistri avalikustamisega tagatakse juurdepääs kõikide dokumentide 

registriandmetele. Dokumendiregistrile võimaldatakse juurdepääs veebilehe rubriigist 

„Rahvusarhiiv“/ Dokumendiregister ja õigusaktid“ või otseaadressil atp.ra.ee.  

 

Avalikus dokumendiregistris ei kajastata sellistesse sarjadesse kuuluvaid dokumente, kus võib 

esineda juurdepääsupiiranguga teavet (sarjad on tähistatud dokumentide loetelu veerus 

„juurdepääsupiirangud“).  

Juurdepääsupiirangute määramist reguleerib asjaajamiskorra lisa 3 „Teabe asutusesiseseks 

kasutamiseks tunnistamise kord“. Juurdepääs neile dokumentidele võimaldatakse teabenõude 

alusel.  

 

Tähtsamad hindamisotsused avalikustatakse Rahvusarhiivi veebilehel rubriigis „Kogumine/ 

Hindamisotsused“. 

 

Teabenõude menetlemist  reguleerib asjaajamiskorra lisa nr 2 “Teabenõude menetlemise kord”.  

 

 

I.5 ASJAAJAMISE ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE 
 

Enne teenistus- või töökohalt vabastamist või teenistus- või töösuhete peatumisel on teenistuja 

kohustatud asjaajamise üle andma vahetu juhi poolt määratud teenistujale teenistusest või 

töölt lahkumise päevaks või vahetu juhi määratud tähtajaks.   

Asjaajamise üleandmise vorm peab tagama vastava ametikoha ülesannete täitmise järjepidevuse.  

 

Asjaajamise võib üle anda kirjalikult (aktiga) või suuliselt, üleandmise vormi lepivad kokku 

üleandja ja vastuvõtja. Akti koostab üldjuhul asjaajamise üleandja, akti allkirjastavad asjaajamise 

üleandja ja vastuvõtja. 

 

Kui akt vormistatakse paberkandjal, jääb üks selle eksemplar üleandjale, teine - vastuvõtjale. 

Elektroonilises vormis akt allkirjastatakse digitaalselt.  

http://atp.ra.ee./
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Ametist lahkuva teenistuja lahendamisel olnud ülesanded koos juhtumi (asja) lahendamise 

käigus kogutud materjalide ja loodud failidega võtab üle uus töötaja, asendaja või vahetu juht.  

 

Töö- või teenistussuhte peatumisel võib asjaajamise üle anda suuliselt.  

 

Teenistuja valduses olnud lõpetamata asjade lahendamine ja dokumendid jäävad tema asendaja 

või struktuuriüksuse juhi vastutusele, kes teeb EDHSis märke dokumendi täitja muudatuse kohta.   
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II DOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE 
 

II.1 DOKUMENDIPLANGID JA DOKUMENDIVORMID 
 

Rahvusarhiivis on kasutusel eesti keelsed digitaalsed Rahvusarhiivi üld- ja kirjaplangid  

 

Rahvusarhiivi plangi kirjapeaväljale on vasakule joondatult suurtähtedega mustalt trükitud: 

väikese riigivapi kujutis, millele järgneb kiri RAHVUSARHIIV.  

 

Rahvusarhiivi võõrkeelsel kirjaplangil on esikohal Eesti Vabariigi nimetus inglise keeles 

Republic of Estonia, millele järgneb arhiivi inglise keelne nimetus The National Archives.  

 

Plangid on kättesaadavad Rahvusarhiivi siseveebi kataloogis “Töökorraldus”.  

 

 

II.2 DOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE 
 

II.2.1 Üldnõuded 

 

Dokumendi koostab teenistuja, kelle pädevusse see kuulub või kellele see on ülesandeks tehtud. 

 

Dokumendi koostamise võimalikud etapid on: 

1) dokumendi eelnõu (kava) koostamine; 

2) dokumendi eelnõu (kava) kooskõlastamine; 

3) dokumendi vormistamine; 

4) dokumendi allkirjastamine; 

5) dokumendi kinnitamine pitseriga (vajadusel).  

 

Dokumendi kohustuslikud elemendid on: 

1) autor;  

2) kuupäev;  

3) tekst (sisu);  

4) allkirjastaja(d).  

 

Allkiri on kohustuslik dokumentidel, millega antakse õigusi, võetakse kohustusi või kui nõue 

tuleneb õigusaktist.  

 

Koostaja lähtub dokumendi koostamisel ja vormistamisel konkreetsele dokumendiliigile 

õigusaktides ja käesolevas asjaajamiskorras ja selle lisades ettenähtud sisu- ja vorminõuetest.  

Üldjuhul kontrollib dokumendihaldur või piirkondliku osakonna juht enne dokumendi 

allkirjastamist dokumendi vormistamise vastavust asjaajamiskorrale ja selle lisale nr 1. 

Mittevastavuse ilmnemisel teeb dokumendi eelnõus vastavad parandused ja teavitab sellest 

koostajat. 

 

Dokumendi tekst peab olema täpne, keelelt ja stiililt korrektne, üheselt arusaadav ja võimalikult 

lühike. Eestikeelne dokument peab vastama eesti kirjakeele normile. Üldjuhul käsitleb dokument 

ühte teemat. 

 

Pikemate dokumentide tekst tuleb liigendada nii, et dokument oleks ülevaatlik. Dokumendi 

kasutamise hõlbustamiseks võib koostada sisukorra.  
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Juhul, kui dokument vormistatakse nii paberalusel kui ka digitaalsena, vastutab dokumendi sisu 

samasuse eest dokumendi koostaja või registreerija. 

 

Dokument vormistatakse üldjuhul 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 kolmeteistleheküljelisest dokumendist. 

 

Digitaalselt koostatakse ja hoitakse järgmisi dokumente:  

1) majanduskäskkiri; 

2) puhkusekäskkiri; 

3) korraldus; 

4) lähetuskorraldus; 

5) kiri (va paberkandjal); 

6) tööajatabel; 

7) hindamisotsus; 

8) protokollid. 

 

Digitaaldokumendid salvestatakse eelistatavalt enne allkirjastamist PDF vormingusse, 

arhiiviväärtusega ja üle 10-aastase säilitustähtajaga digitaaldokumendid salvestatakse enne 

allkirjastamist alati PDF vormingusse. 

 

 

II.2.2 Dokumendi eelnõu (kava) kooskõlastamine või arvamuse küsimine 

 

Kui dokument puudutab mitme struktuuriüksuse tegevust või kui dokumendi sisu eeldab 

spetsialisti hinnangut, kooskõlastatakse see arhiivisiseselt enne allkirjastamist või jõustamist 

asjaomaste teenistujatega. Arhiivisiseselt kooskõlastatakse dokumente kas paberdokumendi 

kooskõlastamisele suunamisega või elektrooniliselt.  

Kui dokumendi jõustamine on seotud teise asutuse või ametiisikuga kooskõlastusega, saadetakse 

dokumendi eelnõu koos kaaskirjaga kooskõlastamiseks.  

 

Enne dokumendi (nt hindamisotsus) allkirjastamist võib selle esitada arvamuse saamiseks  

asjaomas(t)ele asutus(t)ele või ekspertidele.   
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II.2.3 Plankide kasutamine dokumendi vormistamisel 

 

Dokumendid vormistatakse valgele paberile, dokumendivormile või dokumendiplangile 

(edaspidi plank).  

 

Üld- ja kirjaplanke kasutatakse alljärgnevalt: 

 

Plangi liik Vormistatav dokument 

Rahvusarhiivi 

üldplank 

- akt; 

- hindamisotsus; 

-  korraldus;  

- käskkiri; 

- protokoll. 

Rahvusarhiivi 

kirjaplank 

- ametikiri; 

- arhiiviteatis ja päringu vastuskiri. 

 

Valgele paberile vormistatakse:  

1) töö- ja projektigruppide dokumendid, sh protokollid; 

2) käskkirja või korraldusega kinnitatavad asutuse sisekorda puudutavad dokumendid; 

3) memod; 

4) lepingud; 

5) esildised, 

6) jm. 

 

Dokumendivormile vormistatakse:  

1) arhiiviloetelu; 

2) avatud koolituse koolitustaotlus; 

3) kogumispensioni avaldus; 

4) kuluaruanne ja teised raamatupidamisdokumendid vastavalt raamatupidamise sise- 

eeskirjale; 

5) lähetuskulude aruanne; 

6) tööajatabel; 

7) arhivaalidele juurdepääsupiirangute määramise akt; 

8) arhivaalide laenutusakt;  

9) muud õigusaktiga ettenähtud dokumendid. 

 

Dokumendivormid on leitavad Intranetis /TÖÖKORRALDUS/Vormid 

 

 

II.2.4 Dokumendi allkirjastamine 

 

Dokumendi allkirjastab teenistuja vastavalt oma pädevusele.   

 

Dokument esitatakse allkirjastamiseks koos kõigi lisade ning vajadusel dokumentidega , mille 

alusel see on koostatud, või dokumentidega, mille muutmist või kehtetuks tunnistamist 

allkirjastatav dokument käsitleb.  

 

Paberalusel väljasaadetavale dokumendile kirjutatakse alla nii dokumendi väljasaadetav plangile 

vormistatud kui ka arhiivi jääv valgele paberile vormistatud eksemplar.  

 

http://www.ra.ee/intranet/browse.php?sess=d37c31a13f07f794807537fdd2a8191f&parent=134&expand=1&order=name&sortname=ASC
http://www.ra.ee/intranet/browse.php?sess=d37c31a13f07f794807537fdd2a8191f&parent=119&expand=1&order=name&sortname=ASC
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Kui leping või akt vormistatakse ja allkirjastatakse paberil, allkirjastatakse dokumendi kõik 

lehed vajalikus hulgas eksemplarides ning eksemplaride arv ja jaotus näidatakse ära dokumendi 

tekstis. 

 

 

II.3 DOKUMENDI VÄLJAVÕTE JA ÄRAKIRI 

 

Rahvusarhiivi asjaajamises tekkinud dokumendist tehakse vajadusel väljavõtteid ja ärakirju. 

Dokumendist tehakse väljavõte, kui seda on vaja osaliselt taasesitada. Ärakiri vormistatakse 

dokumendi sisu täielikuks taasesitamiseks - digitaaldokumendi paberväljatrüki tegemisel või 

paberdokumendi digiteerimisel.  

Dokumendi väljavõttel esimese lehe paremal üleval nurgas vormistatakse sellekohane pealdis 

„VÄLJAVÕTE“. Digitaaldokumendi väljatrükil (ärakirjal) vormistatakse esimese lehe paremal 

üleval nurgas sellekohane pealdis „ÄRAKIRI“.  

Paberkandjal väljavõte ja ärakiri vormistatakse valgele paberile või üldplangile, taasesitades kõik 

andmed, mille abil saab tuvastada dokumendi autori, dokumendiliigi, väljaandmise aja ja 

allkirjastaja. Väljavõtte või ärakirja õigsust kinnitatakse ametliku kinnitamise märkega. Ametliku 

kinnitamise märke vormistamine on näidatud AAK Lisas 1 „Dokumendi elementide 

vormistamine“. 

 

Dokumendi väljavõtte ja ärakirja õigsust tõendab: 

1) struktuuriüksuse juht või tema poolt volitatud teenistuja; 

2) dokumendihaldur. 

 

Arhiiviteatisele lisatud arhiivikoopia kinnitamise korda reguleerib AAK lisa nr 5 “Päringu 

menetlemise ja arhiiviteatise ning päringu vastuskirja vormistamise kord”. 

 

Digitaalse ärakirja või väljavõtte puhul asendab tõestusmärget digitaalallkiri.  

 

Dokumendi ärakiri ja väljavõte edastatakse adressaadile kaaskirjaga. 

 

 

II.4 DOKUMENDILIIGID  

 

Rahvusarhiivi tegevuse käigus tekivad järgmised dokumendiliigid: 

1) akt; 

2) ametikiri; 

3) arhiiviteatis ja päringu vastuskiri; 

4) hindamisotsus;  

5) korraldus; 

6) käskkiri; 

7) leping; 

8) memo;  

9) protokoll. 

 

 

II.4.1 Akt  

 

Akt on dokument, mis koostatakse komisjoni või selleks volitatud teenistuja poolt mingi fakti, 

seisukorra või toimingu fikseerimiseks või kinnitamiseks. 
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Akt vormistatakse üldplangile, vastavale dokumendivormile või valgele paberile vajalikus 

hulgas eksemplarides.  

 

Akti vormistamisel kasutatakse järgmisi elemente:  

1) dokumendiliigi nimetus; 

2) kuupäev; 

3) registreerimisnumber; 

4) koostamise koht; 

5) pealkiri; 

6) tekst; 

7) allkirjad; 

8) allkirjastaja (d); 

9) autor, kui akt koostatakse valgele paberile. 

 

Aktil võivad olla lisad. Aktile kirjutavad alla kõik akti koostamise juures viibinud isikud. 

Vajadusel akt kinnitatakse.  

 

Rahvusarhiivis koostatakse akte asjaajamise-, lepingu tulemi- ja arhivaalide Rahvusarhiivile 

üleandmise-vastuvõtmise ning arhivaalide hävitamise kohta.  

 

II.4.2 Ametikiri  

 

Ametikiri (edaspidi kiri) on asutusele, juriidilisele või füüsilisele isikule adresseeritud dokument, 

milles edastatakse või küsitakse informatsiooni.   

Kiri võib olla paberalusel, e-kiri või e-kirja manus või DVK kaudu edastatud digitaalne 

dokument.  

 

Kirja liigid sisu järgi on: kaaskiri, garantiikiri, volikiri, tõend, õiend, esildis jm. Menetlemise 

järgi jagunevad kirjad algatuskirjaks ja vastuskirjaks. 

 

Kirja vormistamisel kasutatakse vastavalt kirja liigile ja sisule järgmisi elemente: 

1) aadress; 

2) adressaat; 

3) kasutusmärge; 

4) kuupäev; 

5) viit; 

6) seosviit; 

7) pealkiri; 

8) tekst; 

9) allkiri; 

10) allkirjastaja; 

11) lisamärge; 

12) lisaadressaat; 

13) koostaja. 

 

Paberkandjal kiri vormistatakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris - väljasaadetav eksemplar 

kirjaplangile, asutusse jääv ärakiri valgele paberile. Digitaalne ametikiri vormistatakse ühes 

eksemplaris. 

 

Kirjale kirjutab alla riigiarhivaar, struktuuriüksuse direktor või teenistuja vastavalt pädevusele. 

 

Volikiri on kirjalikus vormis antud volitus tegevuse või tehingu teostamiseks. Volitamise õigus 

on riigiarhivaaril, tema asetäitjatel ja struktuuriüksuse direktoril.  
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Volikirja tekstis märgitakse: 

1) volitatava ees- ja perekonnanimi; 

2) isikukood; 

3) ametikoht; 

4) volituse sisu; 

5) kehtivusaeg. 

 

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. 

 

Garantiikirjaga võtab Rahvusarhiiv endale kohustuse tasuda kirjas nimetatud kauba või 

teenuste kasutamise eest vastavalt esitatud arvele. Garantiikiri kehtib kuni kohustuste täitmiseni. 

 

Garantiikirja tekst peab sisaldama vähemalt: 

1) andmed garantii andja kohta (nimi, registrikood, aadress); 

2) andmed garantii saaja kohta (nimi, aadress, võimalusel registrikood); 

3) kauba või teenuse nimetus ja kogus; 

4) kauba või teenuse  eest tasumise aeg. 

 

Garantiikirja allkirjastab riigiarhivaar, tema asetäitja või struktuuriüksuse direktor.  

 

Paberkandjal garantiikiri allkirjastatakse kahes eksemplaris.  

 

 

II.4.3 Arhiiviteatis ja päringu vastuskiri   

 

Rahvusarhiiv väljastab isiku õiguste või tehingute tõendamiseks arhiiviteatise. Arhiiviteatise 

väljastamise aluseks on arhiiviteatise taotleja poolt esitatud päring. Kui päringuga soovitakse 

teavet arhivaalide olemasolu ja nendes sisalduva teabe kohta, vahendatakse teave päringu 

vastuskirjas.  

 

Arhiiviteatises märgitakse: 

1) päringu kokkuvõtlik taasesitus; 

2) kasutatud arhivaalide lühikirjeldus; 

3) kokkuvõtlik teave päringus püstitatud küsimuse kohta või koopiate väljastamise kinnitav 

märge; 

4) arhivaalide leidandmed; 

5) muud arhiivieeskirjas ja AAK lisas nr  5 „Päringu menetlemise ja arhiiviteatise ning 

päringu vastuskirja vormistamise kord“ esitatud nõuded. 

 

Arhiiviteatise ja päringu vastuskirja allkirjastab koostaja, mitme koostaja puhul üks koostajatest.   

 

Arhiiviteatise ja päringu vastuskirja  koostamise, vormistamise ja menetlemise nõuded on toodud 

asjaajamiskorra lisas nr 5 „Päringu menetlemise ja arhiiviteatise ning päringu vastuskirja 

vormistamise kord“. 
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II.4.4 Hindamisotsus  
 

Arhiivimoodustaja väljaselgitamine ja arhiivimoodustaja dokumentide hindamine 

dokumenteeritakse hindamisotsuses. Tegutseva arhiivimoodustaja dokumentide hindamisel 

seotakse hindamisotsus hindamise läbiviimise aluseks olnud liigitusskeemiga dokumendi- ja 

arhiivihalduses (dokumentide loetelus, arhiivi koosseisu ülevaates vms), mis vormistatakse 

hindamisotsuse lisana. 

 

Hindamisotsusele võib lisada täiendavaid lisadokumente, mis hinnatud dokumentide konteksti ja 

otsuse tegemist põhjendavad (nt eksperthinnang).  

 

Hindamisotsuse allkirjastab vastavalt kuuluvusele digitaalselt kas struktuuriüksuse direktor või 

hindamiskomisjoni esimees. 

 

Hindamisotsus edastatakse pärast allkirjastamist arhiivimoodustajale, kes hindamise algatas.  

 

 

II.4.5 Korraldus 

 

Riigiarhivaar, tema asetäitjad ja struktuuriüksuste direktorid annavad korraldusi lühiajalise 

eesmärgi ja ühekordse ülesande lahendamiseks. 

 

Korralduste liigid on korraldus ja lähetuskorraldus. 

 

Korraldus vormistatakse digitaalplangile ja allkirjastatakse digitaalselt, lähetuskorraldus 

vormistatakse dokumendivormile ja allkirjastatakse digitaalselt. 

 

Lähetuskorraldust menetletakse ja vormistatakse vastavalt riigiarhivaari poolt kinnitatud 

“Teenistuslähetuste vormistamise korrale”. 

 

 

II.4.6 Käskkiri  

 

Käskkirja andmise õigus on riigiarhivaaril, tema asetäitjatel ja struktuuriüksuse direktoril 

volituste piires. 

 

Käskkiri jõustub allakirjutamise kuupäevast kui käskkirjas ei ole sätestatud teisiti. 

 

Käskkirja liigid on: üldkäskkiri, personalikäskkiri, puhkusekäskkiri ja majanduskäskkiri. 

 

Rahvusarhiivi töökorraldust puudutava üldkäskkirja väljaandmise kohta koostab käskkirja 

eelnõu ettevalmistaja või käskkirjaga kinnitatava dokumendi koostaja siseveebi uudise, milles 

viitab dokumendi asukohale EDHSis ja/või siseveebi vastavas kataloogis. Teised üldkäskkirjad 

edastab EDHSi kaudu asjaomas(t)ele teenistuja(te)le teadmiseks või täitmiseks registreerija. 

 

Majanduskäskkirjad edastab registreerija haldusbüroole ja asjaomastele isikutele. 

 

Personali käskkirjade jõustumisest teavitab registreerija EDHSi kaudu teenistujat, kelle kohta 

käskkiri on antud, struktuuriüksuse juhti ja/või vahetut juhti ning haldusbürood 

(raamatupidamist). 

 

Puhkusekäskkirja koostamine ja menetlemine toimub Riigitöötaja iseteenindusportaalis. 
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Käskkirja koostamise, vormistamise ja menetlemise nõuded vt asjaajamiskorra lisa nr 4 

“Käskkirja koostamine ja vormistamine”.  
 

 

II.4.7 Leping 

 

Leping on dokument, mis tekitab, muudab või lõpetab lepingupoolte õigused või kohustused. 

Rahvusarhiivi lepingupoolteks võivad olla isikud, asutused, organisatsoonid vms. Leping 

loetakse sõlmituks siis, kui pooled on jõudnud kokkuleppele olulistes tingimustes.  

Lepinguid liigitatakse sisust lähtuvalt (nt koostööleping, ostu-müügileping, koolitusleping, 

tööleping, töövõtuleping jne). 

 

Lepingu sõlmimise võib algatada riigiarhivaar, direktor, riigiarhivaari nõunik, osakonnajuhataja 

või haldusbüroo peaspetsialist vastavalt ametijuhenditele. 

 

Lepingu projekt kooskõlastatakse haldusbüroo juristiga, hankelepingu projekt kooskõlastatakse 

täiendavalt haldusdirektoriga. Hankelepingute sõlmimisel tuleb järgida „Rahvusarhiivi 

riigihangete korda“.  

 

Lepingute sõlmimise õigus on riigiarhivaaril (lepingud, mille maksumus ilma käibemaksuta 

ületab 20 000 eurot) ja tema asetäitjal (lepingud, mille maksumus ilma käibemaksuta on kuni 20 

000 eurot).  

 

Filmiarhiivi direktor sõlmib arhiividesse (fondidesse) kuuluvate teoste litsentsilepinguid ja 

eraarhivaalide üleandmisel hoiu-, müügi- ja kinkelepinguid. Nimetatud lepingute maksumus võib 

ilma käibemaksuta olla kuni 5000 eurot. Filmiarhiivi direktor võib sõlmida ka enda poolt 

taotletud ja heakskiidu saanud toetuslepinguid. 

 

Kirjaliku lepingu sõlmimine on kohustuslik nende majandustehingute puhul, mille maksumus 

ületab 5 000 eurot (ilma käibemaksuta). 

 

Paberkandjal sõlmitud lepingu eksemplaride arv ja jaotus näidatakse ära dokumendi tekstis. 

Digitaalselt allkirjastatud lepingu digitaalallkirjaga faili saavad mõlemad osapooled. 

 

 

II.4.8 Memo 

 

Memo 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.  
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II.4.9 Protokoll 

 

Protokoll koostatakse koosolekul või nõupidamisel vastuvõetud otsuste fikseerimiseks ja 

otsustusprotsessi jälgimise võimaldamiseks.  

 

Protokoll koostatakse nõukoja, hindamiskomisjoni, Rahvusarhiivi väljaannete 

toimetuskolleegiumi, infoturbe nõukogu või muu kollegiaalse kogu koosoleku käigu ja/või 

otsuste kohta. 

 

Protokolli koostab koosolekul valitud või kollegiaalses kogus sekretäri ülesandeid täitev isik.  

 

Protokollis märgitakse: 

1) dokumendiliigi nimetus; 

2) kuupäev; 

3) koostamise koht; 

4) registrinumber; 

5) koosoleku toimumise aeg; 

6) osalejad; 

7) päevakord; 

8) koosoleku käik ja otsused;  

9) allkiri.  

 

Koosoleku käigu kirjelduses võib esitada:  

1) küsimuse sisu võimalikult detailselt esinejate järjekorras ja tuua ära vastuvõetud otsused;  

2) küsimuste sisu lühikokkuvõte või märksõnad ja vastuvõetud otsused; 

3) ainult vastuvõetud otsused. 

 

Koosoleku eel sõnavõtjate poolt osalejatele saadetud asjasse puutuvad materjalid vormistatakse 

nii, et neis nähtuks koosoleku kuupäev ning koostaja ja lisatakse protokollile. Lisatud materjalile 

viidatakse protokolli tekstis. 

 

Koosoleku protokoll vormistatakse digitaalselt Rahvusarhiivi üldplangile või valgele paberile.  

Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija kui sisemist töökorraldust reguleeriv 

dokument ei näe ette teisiti. 

 

 

II.5 PITSATID, NENDE HOIDMINE JA KASUTAMINE 
 

Rahvusarhiivil ja tema struktuuriüksustel on järgmised pitsatid: 
1) Vapipitsat. Rahvusarhiivil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on 

väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on suurtähtedega tekst 

“RAHVUSARHIIV”. 

2) Lihtpitsat. Haldusbürool on 30 mm läbimõõduga sõõrikujuline pitsat. Sõõri ülemist äärt 

mööda on suurtähtedega tekst “RAHVUSARHIIV” ja sõõri keskel „Haldusbüroo“.  

 

Pitsatid registreeritakse pitsatite registreerimise raamatus, mis asub haldusbüroos. Pitsatite 

registreerimise raamatusse kantakse järgmised andmed: 

1. järjekorra number;  

2. pitsati jäljend;  

3. pitsati kirjeldus;  

4. märge üleandmise kohta (kuupäev, teenistuja ja struktuuriüksuse nimi). 
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Pitsatite kasutus ja pitsatite hoidjad:  

 

Pitsati liik Kasutusala Pitsati kasutaja 

Rahvusarhiivi 

pitsat 

- leping; 

- jm dokumendid. 

- dokumendihaldur  

Haldusbüroo pitsat - teenistusleht;  

- personalidokumendi –  

väljavõte/koopia. 

- haldusdirektor 

- personalinõunik 

- personalispetsialist 

 

Pitser on sinise värvitooniga. Pitser peab riivama allkirja viimast kahte tähte. Tõestusmärke 

puhul sõna “ÕIGE” viimaseid tähti. 

 

Aegunud ja kasutamiskõlbmatuks muutunud pitsatid hävitatakse ning pitsatite registreerimise 

raamatusse tehakse vastav märge. 
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III DOKUMENDI VASTUVÕTMINE JA VÄLJASAATMINE 
 

Saabunud dokumentidega tehtavad toimingud on: 

1) dokumendi vastuvõtmine, esmane läbivaatamine, registreerimine ja täitmisele suunamine; 

2) kontroll dokumendi täitmise üle; 

3) dokumendi väljasaatmine.  

 

 

III.1 POSTI VASTUVÕTMINE, ESMANE LÄBIVAATAMINE JA 

TÄITMISELE SUUNAMINE 
 

III.1.1 Posti vastuvõtmine 

 

Dokumendid saabuvad e-posti teel või DVK kaudu, postiga, käsipostiga või faksiga. 

 

Saabuvate dokumentide (va arhiivipäringud) puhul kontrollib dokumendihaldur nende adressaadi 

õigsust, allkirjade ja lisade olemasolu. Puuduste esinemisel informeeritakse saatjat. 

Kui dokumendi täitmine ei kuulu Rahvusarhiivi kompetentsi, edastab dokumendihaldur 

dokumendi koos kaaskirjaga õigele adressaadile ja informeerib sellest kirja autorit. 

 

Arhiivipäringute puhul teostatakse esmane läbivaatus ning vajadusel edastamine Ajaloo- või 

Riigiarhiivi klienditeenindajate poolt.  

 

Dokumendid registreeritakse ning esitatakse resolutsiooni saamiseks ja täitmiseks saabumise 

päeval või sellele järgneval tööpäeval. Kui dokumendil on märge „KIIRE”, siis dokument 

registreeritakse ja edastatakse läbivaatamiseks viivitamata.  

Ümbrikku hoitakse saabunud dokumendi juures vaid juhul kui saatja aadress on märgitud ainult 

ümbrikule või kui on vaja säilitada teavet dokumendi saabumisaja kohta. 

 

Otsus dokumendi täitmise kohta kajastub resolutsioonis, mis kirjutatakse paberdokumendi 

esimese lehe tekstivabale pinnale või elektroonilise dokumendi edastamisel EDHSis 

resolutsiooni aknasse.  

 

Resolutsioonis märgitakse: 

1) täitja(d); 

2) täitmisele kuuluv ülesanne; 

3) tähtaeg (vajadusel); 

4) allkiri ja kuupäev (paberdokumendil). 

 

 

III.1.2 Dokumendi lahendamise tähtajad 

 

Dokumentidele vastamise tähtajad tulenevad õigusaktidest, lepingutest ja asjaajamise heast 

tavast. 

 

Dokumendi täitmise tähtaega hakatakse arvestama dokumendi saabumise päevale järgnevast 

päevast.  

Dokumendid lahendatakse võimalikult kiiresti, kuid mitte kauem kui dokumendi tekstis ning 

õigusaktides toodud tähtaegadel. Asja lahendamise tähtaega võib pikendada vaid õigusaktides 

ettenähtud korras.  
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III.2 KONTROLL DOKUMENDI TÄITMISE ÜLE JA DOKUMENDI 

LAHENDATUKS LUGEMINE 
 

Dokumendi sisulise täitmise eest vastutab dokumendi saanud struktuuriüksuse juht või 

resolutsioonis märgitud täitja(d), kes jälgib ka dokumendi lahendamise tähtajast kinnipidamist.  

 

Tähtaegadest kinnipidamise üldiseks jälgimiseks teeb dokumendihaldur vähemalt kord kuus 

väljavõtte dokumendiregistri andmetest täitmata dokumentide kohta ja edastab teabe asjaomase 

üksuse juhile või dokumendi täitjale, kes korraldab asja lahendamise. 

 

Dokument loetakse tähtaegselt vastatuks või asi lahendatuks kui: 

1) vastusdokument on määratud tähtajal EDHSist DVK kaudu või e-postiga edastatud;  

2) dokument on asjast huvitatud isikule digitaalselt kättesaadavaks tehtud või selle 

koostamisest/avalikustamisest on isikut teavitatud. 

3) sideettevõttele ärasaatmiseks üle antud või käsiposti teel kohale toimetatud; 

 

Kui asja lahendamine ei vaja vastusdokumendi koostamist, tehakse täitmismärge 

dokumendiregistrisse ja algatusdokumendile. 

 

 

III.3 DOKUMENTIDE VÄLJASAATMINE 
 

III.3.1 Dokumendi edastamine elektrooniliselt 

 

Elektrooniliselt edastatakse dokumendid EDHSist DVK kaudu või e-postiga. DVK kaudu 

edastatavate kirjade puhul jälgitakse ka kirja kohalejõudmist adressaadini.  

  

EDHSi administraator Kirja autor 

Dokumendihaldur (riigiarhivaari abi) riigiarhivaari, digitaalarhiivi, haldusbüroo ning 

teadus- ja publitseerimisbüroo kirjad 

Dokumendihaldur (ajalooarhiiv) ajalooarhiivi kirjad 

Dokumendihaldur (riigiarhiiv) riigiarhiivi, Kuressaare, Haapsalu, Valga ja 

Rakvere osakonna kirjad 

Dokumendihaldur (filmiarhiiv) filmiarhiivi kirjad 

 

Kui kirja koostaja ja allkirjastaja on erinevad isikud, on kirja koostamise ja menetlemise käik 

järgmine: 

 

Koostaja koostab kirja eenõu (kava) digitaalplangile 

Koostaja  saadab (kooskõlastatud) kirja eelnõu  

dokumendihaldurile 

Dokumendihaldur kontrollib kirja vormistuse korrektsust ja 

konverteerib selle PDF vormingusse 

Dokumendihaldur (või koostaja) täidab kirja registrikaardi ja lisab allkirjastatava faili 

Dokumendihaldur (või koostaja) edastab kirja allkirjastajale 

Allkirjastaja  allkirjastab kirja 

Dokumendihaldur (või koostaja) registreerib ja edastab allkirjastatud kirja EDHSist 

läbi DVK või e-kirjaga adressaadile 

Dokumendihaldur (või koostaja) edastab kirja registrikaardi teadmiseks koostajale 
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Kui kirja koostaja on ka allkirjastaja, täidab kõiki ülaltoodud menetlusetappe koostaja ise. 

Vajadusel abistab dokumendihaldur koostajat kirja koostamisel, faili konverteerimisel ja 

edastamisel. 

 

 

III.3.2 Posti saatmine postiasutuse kaudu 

  

Paberkandjal dokumentide väljasaatmist korraldab dokumendihaldur, paberkandjal 

arhiiviteatised saadavad välja klienditeenindajad pärast riigilõivu- ja /või koopiate arve tasumist.  
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IV DOKUMENTIDE HALDAMINE 
 

 

IV.1 DOKUMENTIDE REGISTREERIMINE JA HÕLMAMINE 
 

IV.1.1 Registreerimise üldnõuded 

 

Dokumendid registreeritakse EDHSi vastava dokumendiliigi allregistris.  

 

Registreerimisele kuuluvad: 

1) õigusaktid (käskkirjad, korraldused); 

2) otsused; 

3) protokollid;  

4) aktid; 

5) lepingud; 

6) hindamisotsused; 

7) tööajatabelid; 

8) kirjad 

9) päringud, arhiiviteatised ning päringu vastuskirjad; 

10) muud registreerimisele kuuluvad dokumendid. 

 

Registreerimisele ei kuulu: 

1) kirjad märkega “ISIKLIK”; 

2) reklaamtrükised; 

3) anonüümselt saadetud dokumendid; 

4) kutsed ja õnnitlused; 

5) perioodika; 

6) Rahvusarhiivi sisemised dokumendid (nt teenistujate avaldused). 

 

Rahvusarhiivis registreeritakse dokumente hajusalt. Dokumente registreerib dokumendihaldur, 

dokumendi koostaja või piirkondliku osakonna teenistuja vastavalt ametijuhendile. 

Dokumendi registreerimine on ühekordne. Dokumendid registreeritakse allkirjastamise või 

saabumise päeval.  

 

Dokumendi registreerimisel täidetakse ja salvestatakse EDHSis vastava dokumendiliigi 

registrikaart ja lisatakse sellele dokumendifail(id). Saabunud paberdokumendi esimese lehekülje 

vabale pinnale tehakse esmalt registreerimistempliga saabumismärge, mida täiendatakse käsitsi 

saabumise kuupäeva ja viida osas ja seejärel skaneeritakse ning seotakse registrikaardiga. 

 

 

IV.1.2 Dokumendiregistrisse kantavad andmed 

 

Registrikaardil tärniga märgitud andmete sisestamine on kohustuslik.  

 

IV.1.2.1 Käskkirja ja korralduse kohta kantakse registrisse: 

1) väljaandja nimi; 

2) akti liik; 

3) pealkiri; 

4) kuupäev; 

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

kehtetuks tunnistamine ja muud olulised andmed); 

6) vormingu tüüp (digitaaldokumendi puhul). 
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IV.1.2.2 Protokollide  kohta kantakse registrisse: 

1) kollegiaalse kogu nimetus ; 

2) kuupäev;  

3) päevakord, teema või pealkiri;  

4) vajadusel juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu 

kehtetuks tunnistamine ja muud olulised andmed).  

 

IV.1.2.3. Aktide kohta kantakse registrisse vähemalt: 

1) viit (sarja tähis ja nr); 

2) akti pealkiri (sisu, teenuse nimetus vm); 

3) koostamise kuupäev; 

4) koostamise koht ; 

5) üleandja ja vastuvõtja nimed. 

 

Lepingu tulemi üleandmis-vastuvõtmisakt registreeritakse lepingu juurde ja seotakse EDHSis 

selle registrikaardiga.  

 

IV.1.2.4 Lepingute kohta kantakse registrisse: 

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

2) lepingu või lisa liik;  

3) number või tähis;  

4) lepingu sõlmimise kuupäev; 

5) lepinguobjekt;  

6) jõustumise ja lõppemise või kehtivuse tähtaeg või tähtpäev;  

7) maksumus;  

8) lepingu staatus (täitmisel, garantiiaeg, lõpetatud vms);  

9) vajadusel juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu 

kehtetuks tunnistamine ja muud olulised andmed); 

10) vormingu tüüp (digitaaldokumendi puhul). 

 

Lepingute registrikaardi välja „Lepingu staatus“ täiendatakse ja muudetakse dokumendihaldurite 

poolt jooksvalt. 

 

IV.1.2.5 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 (arhiivipäring, 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 (DVK, e-post, postiasutus, kuller või käsipost 

faks); 

10) dokumendi saatja;  

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

tunnistamine ja muud olulised andmed);  

12) sarja tähis;  

13) struktuuriüksuse nimetus või isiku 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. 
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IV.1.3 Toimiku moodustamine 

 

Toimikud avatakse dokumentide loeteluga määratud sarjas asjaajamisperioodi alguses.  

 

Paberalusel dokumentide hoidmiseks avatud toimiku (registraatori) seljale märgitakse vähemalt: 

 sarja nimetus; 

 sarja viit (sarja tähis ja struktuuriüksuse tähis); 

 aastaarv(ud);  

 vajadusel toimiku jooksev järjekorra number asjaajamisaasta piires. 

 

Vajadusel (väikese mahuga sari) võib ühte toimikusse koondada kuni kolme aasta dokumendid. 

 

 

IV.2 DOKUMENTIDE LIIGITAMINE JA DOKUMENTIDE LOETELU 

KOOSTAMINE 
 

IV.2.1 Dokumentide loetelu 

 

Dokumentide liigitamiseks, neile säilitustähtaja ja juurdepääsutingimuste määramiseks 

koostatakse dokumentide loetelu. 

 

Dokumentide loetelu koostamise ja kaasajastamise eest vastutab haldusbüroo.  

 

Dokumendid rühmitatakse dokumentide loetelu liigitusskeemis funktsioonide alusel sarjadesse. 

 

Sari on sarnase praktilise väärtusega dokumentide kogum, mida ühendavateks tunnusteks võivad 

olla: 

1) dokumendiliik; 

2) sisu; juhtum (asi), mille täitmiseks dokumente koostatakse; 

3) säilitustähtaeg. 

 

Dokumendisarjade pealkirjad sõnastatakse lühidalt, selgesti mõistetavalt ja erialaterminoloogiast 

lähtuvalt.  

 

Dokumentide loetelus märgitakse: 

1) funktsiooni nimetus ja tähis; 

2) sarja nimetus ja tähis; 

3) säilitustähtaeg; 

4) teabekandja; juurdepääsutingimused (juurdepääsupiirang, piirangu alus ja juurdepääsu 

üle otsustav teenistuja), kui sarjas võib esineda piiranguga dokumente; 

5) struktuuriüksus või ametikoht, kes vastutab dokumentide säilitamise eest;  

6) hindamisotsuse kuupäev ja viit; 

7) märkused. 

 

Säilitustähtaegade määramisel lähtutakse seadustest ja teistest õigusaktidest.  

Dokumentide loetelu muudetakse õigusaktide nõuete või struktuuriüksustest saadud ettepanekute 

alusel.  

Kui sari suletakse, siis kasutusel olnud sarja tähist uuesti ei kasutata.  
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IV.3 ASJAAJAMISEST VÄLJUNUD DOKUMENTIDE ARVESTUS JA 

HOID  
 

IV.3.1 Ülevaade arhiivi koosseisust 

 

Asjaajamises suletud toimikud võetakse arvele arhiiviloetelus, mille koostamise aluseks on 

Rahvusarhiivi dokumentide loetelus kajastuv liigitusskeem. Loetelu koostamist korraldavad 

dokumendihaldurid ja regionaalsete osakondade juhid. 

 

Loetelu koostatakse elektrooniliselt Exceli tabelina, kuhu kantakse järgmised andmed: 

1) asutuse nimi (Rahvusarhiiv); 

2) struktuuriüksuse nimi ja tähis; 

3) funktsiooni nimetus ja tähis; 

4) sarja nimetus ja tähis; 

5) säilitustähtaeg; 

6) toimiku või muu üksuse järjekorranumber ja pealkiri; 

7) toimikute või muude üksuste hulk; 

8) arhivaalide piirdaatumid, so esimese ja viimase arhivaali kuupäev. 

 

Dokumentide hävitamiseks eraldamise korral tehakse loetellu märge dokumentide väljumise 

kohta koos viitega hävitamisaktile ja selle kuupäevale.  

 

Ajaloo- ja Riigiarhiiv ning viimase piirkondlikud osakonnad esitavad kolme kuu jooksul pärast 

asjaajamisaasta lõppu vastavale dokumendihaldurile oma üksuse täiendatud loetelu.  

Riigiarhivaari abi koostab ja esitab loetelu riigiarhivaari, digitaalarhiivi, haldus- ning teadus- ja 

publitseerimisbüroo dokumentide kohta. 

 

Dokumendihaldurid korraldavad loetelu üleslaadimise Rahvusarhiivi siseveebi.  

 

Arhiiviloetelusid hoitakse Rahvusarhiivi siseveebi kataloogi “Arhiivindus” alamkataloogis 

“Arhivaalide loetelu”. 

 

Digitaaldokumentide hoid ja arvestus toimub EDHSis. 

 

 

IV.3.2 Dokumentide hoid 

 

Kuni 10-aastase säilitustähtajaga paberdokumente hoitakse struktuuriüksuste tööruumides või 

eraldi ruumis kuni hävitamiseks eraldamiseni; digitaaldokumente EDHSis. Paberdokumendid, 

mis asuvad hübriidtoimikus (toimiku moodustavad erinevas vahekorras digitaal- ja 

paberdokumendid) skaneeritakse loomisel või saamisel ja hõlmatakse EDHSi. EDHSis asuvaid 

dokumente säilitatakse kuni hävitamiseks eraldamiseni. Paberkandjal originaali säilitatakse aasta 

lõpuni ja seejärel purustatakse. 

 

Üle 10-aastase säilitustähtajaga paberdokumendid antakse enamasti kolme aasta möödumisel üle 

arhiiviruumi. 

 

Struktuuriüksus Arhiiviruum 

Riigiarhivaar, haldusbüroo, digitaalarhiiv, 

teadus- ja publitseerimisbüroo 

Tartu  

Tartu kasutus-, kogumis- ja säilitusosakond Tartu 

Tallinna kasutus-, kogumis- ja Tallinn 
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säilitusosakond 

Piirkondlikud osakonnad piirkondlikud osakonnad 

Filmiarhiiv filmiarhiiv 

Iga teenistuja tagab juurdepääsu tema tööruumis asuvatele toimikutele.  

 

Enne struktuuriüksuse dokumentide arhiiviruumi üleandmist valmistatakse üle 10-aastase 

säilitustähtajaga dokumendid säilitamiseks ette järgmiselt: 

1) toimikutest eemaldatakse liigsed koopiad, mustandid jms;  

2) dokumentidelt eemaldatakse metallklambrid;  

3) dokumendid süstematiseeritakse kronoloogilise või muu loogilise tunnuse alusel. 

 

Kirjavahetuse toimikus olevad dokumendid süstematiseeritakse järgmiselt: 

1) esmane (algatus) kiri;  

2) asja lahendamiseks kaasatud dokumendid (ärakirjad); 

3) vastuskiri.  

 

Kõik dokumendid järjestatakse kronoloogiliselt nii, et need käsitleksid asja terviklikult. 

Kirjavahetuse lõpetab selles asjas viimati koostatud või saadud dokument.  

 

Pikaajalisele ja alatisele säilitamisele kuuluvad paberkandjal dokumendid valmistatakse 

säilitamiseks ette kooskõlas Rahvusarhiivi juhisega „Arhivaalide hoid, säilitamine ja füüsiline 

korrastamine“ (2010). 

 

Arhiiviväärtuse saanud arhivaalide üleandmine toimub vastavalt arhiivieeskirjale.  

 

Pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumendid antakse üle digitaalarhiivile kooskõlas 

Rahvusarhiivi juhisega „Pikaajaliste digitaaldokumentide hoiule andmine Rahvusarhiivi“ (2012). 

 

Asjaajamises tekkinud dokumentide kaitse korraldamise aluseks on vastava struktuuriüksuse 

ohuplaan ja arhiiviruumi juurdepääsu ja ohutuse tagamise kord. Digitaaldokumentide kaitse 

korraldamise lauseks on Rahvusarhiivi infoturbe kord (riigiarhivaari kk nr 14, 08.03.2011). 

 

 

IV.4 DOKUMENTIDE HÄVITAMINE 

 

Dokumendid, mille säilitustähtaeg on möödunud, eraldatakse hävitamiseks. Dokumente ei tohi 

hävitada enne kui arhiiviväärtusega arhivaalid on välja selgitatud, hävitamisakti eelnõu 

kooskõlastatakse arhiiviinspektoriga. 

 

Dokumendid hävitatakse hävitamisaktis kindlaksmääratud mahus ühe kuu jooksul pärast akti 

koostamist dokumentide hoidmise eest vastutava teenistuja või dokumendihalduri poolt.  

 

Dokumentide füüsilist hävitamist korraldab haldusbüroo.  

 
Dokumentide hävitamise viis sõltub teabekandja tüübist (purustamine, põletamine, teabe kustutamine 

selle kandjalt) põhimõttel, et hävitatud teabe kasutamine ei tohi olla võimalik.  
 

 

 

Irena Lümat 

riigiarhivaari abi 


