
 

 

JÄRVEKÜLA KOOLI ASJAAJAMISKORD 

  

  

1.     ÜLDALUSED 

1.1.  Asjaajamiskorra kehtivusvaldkond ja kohuslased 

Järveküla Kooli asjaajamiskord kehtib Järveküla Koolis ning määrab kindlaks asjaajamise 

korraldamise põhinõuded ja töö dokumentidega. Asjaajamiskorra kohuslasteks Järveküla 

Koolis on kõik kooli töötajad. 

  

Asjaajamises kasutatakse postiaadressi: Reti tee 20, 75312 Peetri alevik, Rae vald, 

Harjumaa. Telefon 5553 3963 ja elektronposti kool@jarvekyla.edu.ee. 

  

Järveküla Kooli dokumendihaldus toetab paberivaba (elektroonilist) dokumendihaldust, 

mis kiirendab dokumendiringlust ja aitab kaasa dokumentide kiirele täitmisele. 

  

1.2.  Haldusdokumendi mõiste 

Järveküla Kooli haldusdokumentideks on sissetulev ja väljaminev kirjavahetus, direktori 

käskkirjad ja korraldused, töölepingud, töötajate ja õpilaste isikuandmed. 

  

1.3.  Asjaajamisperiood 

Järveküla Kooli õppetööd puudutavate dokumentide asjaajamisperiood on õppeaasta, 

s.o. 01.09 – 31.08. 

  

1.4.  Asjaajamise korralduse eest vastutaja 

Järveküla Kooli asjaajamise korralduse eest vastutavad juhiabi, direktor ja teised 

juhtkonna liikmed vastavalt oma vastutusalale. 

  

1.5.  Asjaajamise korraldaja 

Asjaajamist Järveküla Koolis korraldab juhiabi. 

  

1.6.  Asjaajamiskorra  kättesaadavus 

Asjaajamiskord on kättesaadav kõigile kooli töötajatele Stuudiumis TERA keskkonnas 

ja kooli kodulehel. 

  

 2.  KOOLI DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEM 

Kooli dokumendihaldussüsteem kasutab järgmisi infosüsteeme: 

 kooli elektroonilised dokumendipõhjad (edaspidi mallid); 

 dokumendisüsteem registrite pidamiseks, failide ja digitaaldokumentide 

menetlemiseks ja hoidmiseks (Amphora); 

  Eesti hariduse infosüsteem (EHIS); 

 Rae valla iseteeninduse keskkondi (Arno) 

 Elektrooniline keskkond avalduste esitamiseks (Stuudium); 
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3.  DOKUMENTIDE VORMINÕUDED JA VORMISTAMINE 

3.1.  Järveküla Koolis kasutatavad dokumendiplangid 

3.1.1. Koolil on logoga dokumendi plank, mida kasutatakse koolist väljuvate 

dokumentide ja kirjade vormistamisel.   

3.1.2. Koolil on üldplank ja kirjaplank. 

  

3.2.  Dokumentide vormistamise protseduur 

3.2.1.  Koostamine ja vormistamine 

Spetsialist koostab ja vormistab dokumendi projekti. Dokumentide koostamisel ja 

vormistamisel lähtutakse dokumendirekvisiitide vormistamise nõuetest. 

3.2.2.  Allkirjastamine 

Koolijuht allkirjastab dokumendi kas käsikirjaliselt või digitaalallkirjaga. Allkiri 

vormistatakse ees- ja perekonnanime ning ametinimetuse kohale. 

3.2.3.  Kooskõlastamine 

Kooskõlastusmärge, kui asjaajamiskorras on kooskõlastamine ette nähtud,  

vormistatakse originaaldokumendile või kooskõlastuslehele. 

3.2.4. Kinnitamine 

Kõik kooli juhtimisega seonduvad dokumendid kinnitab kooli direktor, v.a. 

õppetööga seotud dokumendid, mille kinnitab õppejuht. 

3.2.5.  Registreerimine ja arhiveerimine 

Kirja koostaja registreerib dokumendi Amphora dokumendiregistris ja paigutab 

lahendatud kirjad (algatuskiri + vastuskiri) dokumentide loetelus ettenähtud sarja 

toimikusse. 

3.2.6. Amphora keskkonda laetakse dokument, mis edastatakse direktorile 

allkirjastamiseks. 

3.2.7. Koolist välja saadetavad dokumendid, mis on seotud nende õppe- ja 

kasvatustööd puudutava nõustamisega, valmistatakse ette kolm päeva enne 

väljasaatmist ja kinnitatakse õppejuhti poolt enne nende esitamist lõplikuks 

vormistamiseks allkirjastamiseks juhiabi poolt.  

  

3.3.  Koopiate, ärakirjade ja väljavõtete tegemine ning tõestamine 

Dokumentidest koopiaid, väljavõtteid, ärakirju ning nende tõestamist teostab juhiabi. 

Selleks tuleb esitada juhiabile dokumentide originaalid, millest tehakse  koopiad ja tõestab 

vastavate pitsatite (KOOPIA ÕIGE) ja kooli pitsati jäljendiga, mis kinnitatakse omakorda 

veel koostamise kuupäeva ja  koopia koostaja allkirjaga. 

  

3.4.  Õpilaspiletite, klassitunnistuse ja lõputunnistuse duplikaatide 

vormistamine. 

   Kui õpilase õpilaspilet, klassitunnistus või lõputunnistus on ära kadunud või rikutud, 

siis tuleb esitada avaldus dokumendi duplikaadi saamiseks. 

3.4.1. Õpilaspileti duplikaadi avaldus esitatakse Rae valla iseteeninduskeskuse 

keskkonnas. 

3.4.2.Lõputunnistuste duplikaadid vormistatakse EHIS keskkonnas. Koostatakse 

direktori käskkiri dokumendi duplikaadi vormistamiseks ning väljastatakse 

uus dokument. Märge duplikaadi väljastamise kohta kantakse 

õpilasraamatusse. 



3.4.3. Klassitunnistuse väljavõte antakse õpilasele koolist lahkumisel õppeaasta 

keskel. 

  

3.5.  Leping 

3.5.1. Järveküla Koolis sõlmitakse tarne- ja teenuse lepinguid, hoolduslepinguid, 

töö- ja töövõtulepinguid, käsunduslepinguid. Lepingute sõlmimise õigus on 

direktoril, õppejuhil, söökla juhatajal, haldusjuhil, IT-juhil. 

3.5.2.Kui lepingust lähtuva töö üleandmisel koostatakse üleandmise-

vastuvõtmise akt, vormistatakse see kahes eksemplaris, millest üks jääb 

tööde üleandjale ja teine vastuvõtjale. 

3.5.3. Lepingud ja aktid salvestatakse Ampora keskkonnas.   

  

3.6.  Memo 

3.6.1. Memo adresseeritakse asjaomastele isikutele. 

3.6.2. Memos märgitakse: 1) dokumendiliigi nimetus; 2) koostamise kuupäev; 3) 

pealkiri; 4) koostaja; 5) adressaadid; 6) sisu. 

3.6.3. Memole kirjutab alla koostaja. 

  

3.7.  Protokoll 

3.7.1. Protokoll koostatakse koosolekul või nõupidamisel vastuvõetud otsuste 

fikseerimiseks ja otsustusprotsessi jälgimise võimaldamiseks. 

3.7.2. Protokoll koostatakse õppenõukogu, hoolekogu ja töökoosolekute kohta. 

3.7.3. Protokolli koostab koosolekul valitud või määratud isik (protokollija). 

3.7.4. Koosoleku protokollis esitatakse sõnavõtu lühikokkuvõte või märksõnad ja 

vastuvõetud otsused või ainult vastuvõetud otsused. 

3.7.5. Protokoll saadetakse osalistele kommenteerimiseks ja täiendamiseks. 

3.7.6. Protokollile kirjutab alla koosoleku protokollija. 

  

4.  DOKUMENDIRINGLUSE KORRALDAMINE 

4.1.  Dokumentide vastuvõtmine, registreerimine ja sorteerimine 

4.1.1. Kooli saabuvad dokumendid võtab vastu administraator, kes edastab need juhiabile.  

4.1.2. Kõik registreerimisele kuuluvad dokumendid registreeritakse Amphoras. 

4.1.3. Registreerimisele kuuluvad e-kirjad, Stuudiumi vahendusel peetud kirjavahetus, mis 

vastab ametlikule kirjavahetusele ning registreerimist vajavad saabunud ning välja 

saadetavad e-kirjad edastatakse valdkonna spetsialisti poolt aadressile 

kool@jarvekyla.edu.ee. 

4.1.4. Avaldused esitatakse sh registreeritakse Stuudiumi keskkonnas. 

4.1.5. Saabuvad arved edastatakse e-arvetekeskusesse (arved@rae.ee). 

  

4.2.  Dokumentide või toimingute kohta dokumendiregistrisse kantavate 

andmete loetelu: 

a) registreerimise number 

b) kuupäev, kuu, aasta 

c) kellelt saabunud 

d) pealkiri 

e) dokumendi liik 

mailto:kool@jarvekyla.edu.ee
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f) saatmise viis 

g) Paberkandjal saabunud registreeritavad dokumendid tähistatakse templiga "Sisse 

tulnud" ja kirjutatakse  templi jäljendisse dokumendi registreerimisnumber ja 

sissetuleku kuupäev. 

  

Kõikidel dokumendiregistris registreeritavate dokumentidel peab manus olema juurde lisatud. 

  

4.3.  Dokumentide läbivaatamine 

Kõik kirjad, avaldused, käskkirjade esildised registreeritakse Amphora 

dokumendihaldussüsteemis ja seejärel edastatakse dokumendid vastavalt adressaadile. 

Paberdokumentide originaalid  jäävad kantseleisse toimikutesse ning digitaalselt esitatud 

dokumendid säilitatakse kooli serveris. 

Rae valla iseteeninduskeskkonna kaudu esitatud avaldused menetletakse valdkonna juhi 

poolt. 

Rae valla iseteeninduskeskkonna kaudu toimub kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise, 

pikapäevarühma jmt taotluse menetlemine registripidaja poolt.  

  

4.4.  Koolisiseste dokumentide ringlemise üldine kord: 

a) kooli õppe- ja kasvatustööga seotud dokumentide koopiad edastatakse õppejuhile; 

b) kooli haldustegevusega seotud dokumentide koopiad edastatakse haldusjuhile; 

c) e-posti teel  saabunud arved edastatakse e-arvetekeskusesse üleslaadimiseks; 

d) kooli huvitegevusega seotud dokumendid edastatakse huvijuhile ja koopia 

õppejuhile. 

  

4.5.  Täitmise kontrollimine         

Avaldusele vastamise tähtajaks on 10 päeva arvates avalduse saabumisest. 

Vastamistähtaja pikendamisel informeeritakse avalduse esitajat sellest kirjalikult. 

  

Teabenõudele vastatakse 5 päeva jooksul alates teabenõude saabumisest. Täiendava 

uurimise vajadusel pikendatakse teabenõudele vastamist hiljemalt 5. päeval 15 päevaks. 

  

E-postiga saabunud kirjadele vastatakse kas kohe või sõltuvalt kirja liigist tulenevale 

tähtajale.  

  

Dokumentide täitmist kontrollib juhiabi. 

  

Dokument loetakse lahendatuks kui sellele on vastavalt vajadusele kirjalikult vastatud (e-

kirjade puhul kui on kiri algselt saadetud kooli üldaadressile, lisada koopiasse juhiabi 

kool@jarvekyla.edu.ee) ja vastus postitatud (kui see on vajalik). 

  

4.6.  Täitmistulemuse vormistamine 

Käskkirjade, korralduste vormistamine algab algataja töötaja poolse esildise või avalduse 

esitamisega juhiabile. Seejärel koostab juhiabi esildise/avalduse põhjal käskkirja ja esitab 

selle allkirjastamiseks direktorile. Dokumendi originaal (kui on paberkandjal) arhiveeritakse 

juhiabi poolt vastavasse dokumendi registraatorisse. 

  



Avaldused esitatakse juhiabile (läbi Stuudium keskkonna), kes registreerib selle 

sissetulnud kirjana ja saadab  direktorile resolutsiooni saamiseks. Avalduse staatust saab 

avalduse esitaja jälgida Stuudiumi avalduste keskkonnas. 

  

4.7.  Väljasaadetavate dokumentide registreerimine ja säilitamine 

Kõik dokumendid, mis väljastatakse Järveküla Kooli plangil ja kooli nimel, registreeritakse 

juhiabi juures kui väljaminev kiri. Kooli jääb arhiivi väljasaadetava dokumendi koopia, välja 

saadetakse dokumendi originaal. 

 

  

4.8.  Sisedokumentide vormid ja registreerimine 

Kooli töötajate avaldused ja esildised esitatakse avalduste keskkonnas. 

Avalduse kohustuslikud väljad: avalduse tüüp ja avalduse sisu. 

Koolitustaotluse kohustuslikud väljad: ametikoht, koolituse nimi, korraldaja, koolituse koht, 

koolituse alguse ja lõpu kuupäev, koolituse tasu. 

Lähetustaotluse kohustuslikud väljad: ametikoht, lähetuse aeg, asutus/üritus kuhu 

lähetatakse, asukoht, info kulude kandmise kohta. 

Esildise kohustuslikud väljad: esildise tüüp (kiitus või noomitus), mille eest, keda, 

juhendajad. 

Kõik Järveküla Kooli sisedokumendid registreeritakse juhiabi poolt Amphora 

dokumendihaldussüsteemis vastavalt dokumendi valdkonnale. 

  

5.  DOKUMENTIDE HOIDMINE ASUTUSES 

5.1.  Dokumentide loetelu mõiste, koostamine ja kinnitamine 

Järveküla Kooli dokumentide loetellu kantakse PGS ja teiste seadustega ette nähtud kooli 

põhidokumendid, juhiabi juures asuvatest ühe õppeaasta jooksul saabunud ja loodud 

dokumentidest ja õpilaste isikuandmetest, personalidokumendid, töölepingud.  

Haldusjuht ning administrator-asjaajajad haldavad majandamist puudutavaid lepinguid. 

Raamatukogus on raamatukoguga seonduvad dokumendid. 

Suur osa koolidokumente on digitaalsed ning asuvad kooli pilveserveris. 

Dokumentide loetelu koostamise aluseks on võetud Arhiivieeskiri (punktid 7-18 ja 211). 

Dokumentide loetelu kinnitatakse Järveküla Kooli direktori poolt. 

  

5.2.  Säilitustähtaja ja arhiiviväärtuse kehtestamine 

Järveküla Kooli tööd puudutavate dokumentide säilitustähtaegade ja arhiiviväärtuse 

kehtestamisel on lähtutud arhiiviseadusest (vastu võetud 25. märts 1998) 

  

5.3.  Säilitustähtaja arvestamine 

Järveküla Kooli tööga seotud dokumentide säilitustähtaegade arvestamisel on aluseks 

võetud Arhiivieeskiri (2. jagu, punkt 16 lg 3). Pärast jooksvast asjaajamisest väljumist (1 

aasta), lähevad dokumendid oma kooli arhiivi. Üle 10 aasta vanused dokumendid lähevad 

avalikku arhiivi esitamiseks. 

  

5.4.  Arhiivi korrastamine 

Järveküla Kooli arhiivi korrastajaks on juhiabi. Kooli arhiivi lähevad kõik alatise või 

pikaajalise säilitustähtajaga dokumendid. Peale dokumentide nõuetekohast 

süstematiseerimist ostetakse arhiveerimisteenust väljaspoolt kooli. Dokumentide 



säilitamiseks on koolis olemas kindel ruum. Direktori poolt on kinnitatud ka ohuplaan 

erinevates olukordades tegutsemiseks, et säilitada Järveküla Kooli arhivaale. Hävitatavate 

arhivaalide kohta koostatakse akt. 

  

6.     ASJAAJAMISE ÜLEANDMINE TÖÖSUHTE LÕPETAMISEL 

Asjaajamine antakse üle ringkäigulehega. 

  

7.     DOKUMENTIDE AVALIKUSTAMISE, NEILE JUURDEPÄÄSU TAGAMISE JA         

JUURDEPÄÄSUPIIRANGUTE KEHTESTAMISE KORD 

  

7.1.  Järveküla Koolis avalikustatavate dokumentide koopiad pannakse üles TERA 

keskkonda. Kiituste käskkirjade adressaatideks on õpetajad ning õpilased keda 

kiideti. Noomitus käskkirjade adressaatideks on klassijuhatajad, õpilased, kellele 

avaldati noomitus ning nende vanemad 

7.2.  Ilma juurdepääsupiiranguta dokumentidega saab tutvuda (vastavalt tõestatud 

vajadusele) juhiabi juures. 

7.3. Juurdepääsupiiranguga dokumendid varustatakse vastavalt templiga "asutuse 

siseseks kasutuseks", millele on lisatud kirjalikult vastavad viited 

seadusandlusest (lähtudes avaliku teabe seadusest ja isikuandmete kaitse 

seadusest). Dokumenti registreerides tuleb märkida juurdepääsupiirangu märkus 

ja alus dokumendihaldussüsteemi. 

 

  

        

  

 

 

  



ASJAAJAMISMÕISTEID 

  

Allkiri - omakäeliselt kirjatähtedega kirjutatud nimi teksti all. Dokumendile allakirjutanud isiku             

 allkirjale järgneb selle dešifreering ja ametinimetus. 

Digitaalallkiri - Digitaalallkirja abil on tuvastatav seos dokumendi ja allkirjastaja vahel. 

Digiallkiri on tavaallkirja asendaja, mis aitab tagada elektrooniliste dokumentide (e-kirjad, 

tekstifailid jne) turvalisuse. Turvalisuse tagamine digiallkirjaga tähendab seda, et dokumendi 

autor on teada ning dokumenti pole muudetud kolmandate isikute poolt saatmise ja 

vastuvõtmise vahemikus. 

Ametisaladus - ametiisikule tema kohustuste täitmise tõttu teada olevad faktid, mida ei tohi 

kõrvalisele isikule teatavaks teha. 

Faksiimile – allkirjatempel. Asjaajamises kirjutatakse väljasaadetava kirja asutusse jäävale 

ärakirjale/koopiale alla või tõestatakse seda allakirjutaja allkirja faksiimilega. 

Kinnitusmärge – dokumenti kinnitav märge. Kinnitusmärkega varustatakse nii 

õigusaktidega kinnitatavad  dokumendid ( nt põhimäärus, ametikord, kodukord jm) bkui ka 

dokumendid, mida ei kinnitata õigusaktiga (nt asjaajamise üleandmise/vastuvõtmise akt, 

dokumentide hävitamise akt jm). 

Kirjavahetus e korrespondents – kirjalike dokumentide või elektronposti teel peetav side 

ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide vahel. 

Konfidentsiaalne – usalduslik, salajane. 

Koopia – originaaliga täpselt ühtiv kirja, dokumendi vm kirjutise ärakiri või foto-

/valguskoopia. Dokumendikoopiad, mille abil saab tõestada isikute õigusi või tuvastada 

tehingute aluseks olevaid fakte, tuleb varustada tõestusmärke ja pitseriga. Koopia esimese 

lehe ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna KOOPIA ning viimasele tehakse 

sellekohane tõestusmärge. 

Kooskõlastusmärge – märge selle kohta, et dokument on teise asutusega kooskõlastatud. 

Logo – asutusele, ettevõttele vms iseloomulik pildiline märk. 

Pitsat – erinevast materjalist (kautšukist, metallist vm) vorm, millesse on süvendatud 

negatiivis kujutis. Pitsat on tavaliselt ümmargune, teravnurkne või ovaalne. Pitsatiga 

märgistatakse – pitserdatakse – anumaid, ruume, kirju vm, et vältida nende soovimatut 

avamist või võltsimist või tõendada dokumendi ehtsust ja anda sellele õigusjõud. 

Pitser – pitsatijäljend mis tahes aines või värvis. 

Rekvisiit – dokumendi kohustuslik sisu- või vormielement (nt dokumendi tekst, pealkiri, 

allkiri, kuupäev, vapp kirjaplangil jne ). 

Saabumismärge – saabunud dokumendi esimese lehekülje vabale pinnale tehtav märge, 

mis koosneb asutuse nimetusest ja vajaduse korral dokumendi registreerinud 

struktuuriüksuse tähisest, saabumise kuupäevast ning järjenumbrist dokumendiregistris. 

Säilitustähtaeg – dokumentide säilimtamise aeg seaduste või õigusaktidega kehtestatud 

tähtaja jooksul. Dokumendi võib hävitada alles siis, kui on täitunud aeg, mille jooksul 

dokument peab olema mõne toimingu tõestamiseks kättesaadav. 

Tempel – kõrgtrüki põhimõttel jäljendit jättev vahend; ka see jäljend ise. 

Tutvumismärge – dokumendiga tutvumist näitav märge, mida kinnitatakse allkirja ning 

kuupäevaga. 

Tõestusmärge – dokumendi tõestust kinnitav märge. Tõestusmärke ja pitseriga kinnitatakse 

dokumendikoopiad/-ärakirjad, mille abil saab tõestada isikute õigusi või tuvastada tehingute 

aluseks olevaid fakte. 

Täitmismärge – dokumendi menetluse lõppedes registrisse tehtav märge või kantavad 

andmed asja lahendamise kohta. 



Täitmistähtpäev – korralduse või mis tahes muu ülesande täitmise viimane päev või 

vastuskirja üleandmise päev avaldajale, sideasutusele jne. 

Viisa – dokumendile tehtav pealdis, millega ametiisik tõendab dokumendi autentsust. Viisa 

koosneb allkirjast, kuupäevast ning vajaduse korral allkirja dešifreeringust ja 

ametinimetusest. 

Väljavõte – dokumendi sisalduva info osaline taasesitamine. Väljavõte vormistatakse 

asutuse plangile, mille ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna VÄLJAVÕTE. 

Väljavõttes peavad olema märgitud kõik andmed, mille abil saab identifitseerida dokumendi 

väljaandjat, dokumendi liiki, väljaandmise aega ja kohta. Väljavõtte õigsust võib kinnitada 

ainult pitseriga. Kui on vaja tõestada isikute õigusi või tuvastada tehingute aluseks olevaid 

fakte ning nende õigsust, tuleb ka väljavõte varustada tõestusmärke ja pitseriga. 

Ärakiri – dokumendilt või muult kirjutiselt muudatusteta mahakirjutatud tekst. Ärakiri 

vormistatakse analoogselt koopiaga, s.o esimese lehe ülemisele parempoolsele nurgale 

kirjutatakse sõna ÄRAKIRI ning viimasele tehakse sellekohane tõestusmärge. 

Haldusdokument – on asutuse, ettevõtte vm ühenduse haldustegevuse, s.o täidesaatva ja 

korraldava tegevuse vormistamisel kasutatav dokument, mis sisaldab mis tahes 

teabekandjale jäädvustatud teavet, mille vorm, sisu ja struktuur on küllaldane faktide 

tõestamiseks. 

   Haldusdokumendid on akt, aruanne, avaldus, ettekanne, kiri, korraldus, käskkiri, 

leping, plaan, protokoll, teatis, tõend, õiend jne. 

Käskkiri – ettevõtte, asutuse või organistatsiooni juhataja ametlik kirjalik käsk, korraldus või 

teadaanne alluvaile. 

 Ametisse nimetamise käskkirjas peab olema isiku ees- ja perekonnanimi, 

ametiastustuse nimetus, kuhu isik teenistusse võetakse, ametikoha nimetus, palgaaste, 

palgamäär ja lisatasud, samuti ametisse asumise kuupäev, määratud ajaks ametisse 

nimetamise korral teenistus-tähtaeg, katseaja korral selle kestus. Ametist vabastamise 

käskkirjas peab olema näidatud vabastamise alus (viide seaduse paragahvile, lõikele ja 

punktile) ning see, kellele antakse üle lahkuva ametniku käes olnud vara ja asjaajamine. 

Korraldus – üksikjuhu kohta antav ametivõimu enamasti kirjalik akt, millega midagi 

korraldatakse, kästakse, kohustatakse, õigustatakse või keelatakse (ministri, juhtkonna, 

direktori, osakonnajuhataja korraldus), s.o lahendatakse operatiivseid küsimusi. Korraldus ei 

sisalda õigusnorme; tal on piiratud kehtimisaeg. 

  Korraldus peab olema selgelt formuleeritud, motiveeritud ning adressaadile üheselt 

mõistetav. 

Korraldusele esitatavad vorminõuded on samad mis käskkirjalegi. 

Põhikiri – akt, millega määratakse kindlaks asutuse ülesanded, õigused ja kohustused, 

struktuur, juhtimisorganid, tegutsemiskord ning vastutus. 

Aruanne – dokument, mis esitatakse kõrgemalseisvale asutusele või ametiisikule. Aruanne 

sisaldab töötulemusi, ettenähtud tegevuste ja ülesannete täitmise ülevaadet jne (nt aasta-, 

inspekteerimis-, lähetus-, raamatupidamis-, tegevus-, tööaruanne). Lühiaruanne algab 

sündmuse, tegevuse või fakti lühikokkuvõttega; järgneb faktide, sündmuste või tegevuse 

täpsem kirjeldus. Aruande lõpuosas kirjeldatakse tulemusi, täpsustatakse, mida on tehtud 

või kavatsetakse ette võtta. Lühiaruanded vormistatakse sageli (märgu)kirjana. 

Avaldus – dokument või suuline ütlus, millega isik pöördub harilikult isiklikes asjus 

ametiasutuse- või isiku poole (nt lahkumis-, nõude-, pensioni-, puhkuse-, sisseastumis-, 

sooviavaldus). 

Esildis – (kirjalik) pöördumine, mis sisaldab konkreetseid ettepanekuid mingi küsimuse 

kohta. 



Protokoll – koosolekut, istungit, nõupidamist vms toimingut kirjeldav dokument, milles on 

märgitud päevakord, ettekande ja sõnavõttude sisu ning tehtud otsused. Protokoll on ka 

toimunut tõendav ametiisiku koostatud akt. 

Teatis – dokumentide põhjal antav asutuse kirjalik tõend (nt makse-, tulumaksu-, 

arhiiviteatis). 

Tõend – kirjalik dokument, mis kinnitab millegi tõesust, tõepära või tõele vastavust (nt 

töötõend). 

Leping – tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või 

lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. 

Memo – asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud kirjalik esildis, milles antakse ülevaade 

sündmusest koos autoripoolse selgituse, hinnangu või ettepanekutega. 

  

 

 


