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1.1 Ahtme Kunstide Kooli (edaspidi Ahtme KK-i),asjaajamiskord (edaspidi "kord")
Miizirab kindlaks asjaajamise korraldamise p6hinduded Ahtme KK-s. Asjaajamiskord
on kohustustlik tAitmiseks Ahtme KK direktorile, sekretiirile ning neid asendavatele
t06tajatele.

1.2 Asjaajamine on dokumentide loomine, registreeririine, stistematiseerimine,
edastamine, hoidmine ja kasutamine kuni nende iileandmiseni arhiivi. Kord '
reguleerib:
| .2.1 haldusdokumentide koostamise j a allakirjutamise protseduuri;
1.2.2 dokumentidele esitatavaid vormin6udeid;
1.2.3 dokumendiringluse korraldamist Ahtme KK-s alates dokumendi saabumisest
ja koostamiseni kuni viiljasaatmiseni ja toimikusse paigutamiseni;
1.2.4 asjaajamise iileandmist t66taja t6<ilt vabastamise v6i tO0suhte peatumise
korral;

1.3 Haldusdokumendid on dokumendid, mis koostatakse juhtimis- ja korraldava
tegevuse dokumenteerimiseks, niiiteks Ahtme KK-i direktori kiiskkirjad, korraldused
taotlused; 6ppen6ukogu protokollid ja otsused; aktid, kirjad tdendid jm.

1.4 Ahtine KK-i asjaajamise korra eest vastutab koolisekrettir.

1.5 Korrale on lisatut ktiskkirja, protokolli, taotluse, asjaajamise iileandmis-
vastuv0tmi saicti niiidised.

1.6 Asjaajamisetorraldamise vorm Ahtme KK-is on tsentraliseeritud.

il HALDUSDOKUMENTIDE VORMINoUNTN

2.1 Dokumendiplangid

2.1 .l haldusdokumendid (edaspidi dokumendid) vormistatakse plankidele.
2.1.2 Ahtme KK-s vdib dokumendiplanke valmistada arvutil vdi koopiamasinal.



2.1.3 Dokumendiplankide valmistamisel kasutatav paber peab olema sailivuskindel.
Plangile trtikitud rekvisiidid peavad olema sellise tugevusastmega, mis v6imaldab
dokumente paljundada.

2.1.4 Ahtme KK-s on iild-, protokolli- ja kAskkirjaplank. Uldplangi alusel
valmistatakse konkreetse dokumendiliigi planke (kirj a-, taotluse- jtj
2.1.5 Dokumendiplankide valmistamiseks kasutatakse pabeii formaati - 44
(210*297 mm}

2.1.6 Dokumendi veeriste laiused on: vasak 30 mm, iilemine 8 mm, parem 12 mm ja
alumine 9 mm.

2.1.7 Dokumendi vaiaandja nime ja dokumendiliigi trtikkimiseks tuleb kasutada
trtikikirja suurusega 12 kuni 24 punkti, kontaktandmete triikkimiseks 8 kuni l0
punkti. Kontaktandmete vtili eraldatakse s6numiviiljast pidevjoonega. Kirja suuruse
valik sSltub trtikimrirkide arvust rekvisiidis. Suurenia kirjaga vdib esile t6sta ainult
dokumendi v6ljaandja nime ja dokumendiliigi nimetust.

2-1.8 lgkumendiplangid triikitakse eesti keeles. Vajaduse korral lisatakse t6lge
v66rkeelde (v66rkeeltesse).

2.2 Dokumendi rekvisiidid

2.2.1 Dokumendi vormistamiseks kasutatakse j iirgmiseid rekvisiite :

1) kooli logopdis;
2) dokumendi valjaandja (Ahtme Kunstide Kool);
3) Ahtme KK-i regishikood;
4) dokumendiliigi nimetus;
5) dokumendi number;
6) kuupiiev;
7) adresaat;
8) kinnitusmiirge;
9) pealkiri;
l0)p6<irdumine;
I 1) tekst;
12) tervitusvormel;
13) allkiri; \
14) pitser;
I 5) miirkus lisade kohta;
1 6) lisaadressaadid (aotuskava);
1 7) miirge dokumendi originaalsuse kohta (..KOOpIA,,) ;

-- - --18)kontalctandmed.

2.2.2 lgaldokumendiliigil on kindel rekvisiitide kompleks. Mis koosneb dokumendi
liohustuslikest rekvisiitidest ja vastavale dokumendiliigile omastest lisarekvisiitidest.
Rekvisiitide paigutuse kord peab olema ptisiv.
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Kdigi paberkandjale vormistatavate dokumentide kohustuslikud rekvisiidid on:
"Dokumendi valjaandja", "Dokumendiliigi nimetus"(viilja arvatud kirjal), o'Kuup6ev",
ooDokumendi number" (registreeritavatel dokumentidel), "Tekst" ja "Allkiri".

2.3 Rekvisiitidevormistamisenduded

2.3.1 Ahtme KK kasutab dokumendiplankidel kooli logo kujutist.

2.3.2 Kuupiieva miirkimiseks dokumendi rekvisiidina kasutatakse numbrilist vdi
sdnalis-numbrilist kirjutusviisi, kusjuures kuu nimetus miirgitakse nimetavas kiiiindes.
Niiiteks: 05.03.2004, kus 05 miirgib kuupiieva, 03 kuud

05.mflrts 2004
Tekstis kuupiieva miirkides vdib aastaarrnrle lisada s6na "aasta" vajalikus kiiiindes vdi
Itihendi "a".

2.3.3 Vastuskirjadel tuleb niiidata alguskirja kuupiiev ja dokumendi number.
Algatus- ja vastuskirja kuupiieva ja numbrit eristatakse sOnade "Teie" voi viide
'oMeie" abil. \

2.3.4 Kiri adresseritakse ametiisikule, asutusele, tiheliigiliste asutuste grupile, 
L

juriidilisele v6i flitisilisele isikule. Kirja saaja nimi miirgitakse nimetavas kiiiindes.
Aadressi koostisosad miirgitakse j fi ekorras : isik, asutus, asutuse struktuuriiiksus,
tdnav, maja ja korteri number, asula v6i sidejaoskond, sihtnumber, linn v6i maakond.

Ntiiteks: Hr. Mait Mets
Kohtla-Jiirve Linnavalitsus
Kultuuriosakond
Keskallee 19

31019 KOHTLA-JARVE

2.3.5 Kirja adresseerimisel eelistatakse personaalset adresseerimist. Vastuskirjad
adresseeritakse kirja saatnud isikule, kui kirjas ei ole miirgitud teist adressaati.

2.3.6KirJaadresseerimisel vtilismaale kirjutatakse aadress ladina tiihtede ja araabia
numbritega. Sihtkoht ja -.riik kirjutatakse suurte,tiihtedega viimasele kohale aadressis.
Aadressi koostisosadsjiirjestus ja kirjaviisid peaksid v6imalikult jiirgima vastava maa
reegleid. Kui riigis on kasutusel teine tzihestik ja numbrid, soovitatakse aadress
kirjutada ka nende tiihtede ja numbritega, vtilja arvatud riigi nimi. Riigi nimi on
soovitav kidutada tuntud rahvusvahelises keeles.

2.3.7 Oigusaktiga kinnitatav dokument vormistatakse valgele lehele. Dokumendi
esimese lehe tilemisse parempoolsesse nurka tehakse kinnitusmiirge jiirgmise vormi
kohaselt:



it.r. \

KINNITAN

(allkiri)

Ahtme Kunstide Kooli direktori
20. veebruari 2004.a

kEskkiri nr 30

Kui digusaktiga kinnitatakse rohkem kui tiks dokument, tuleb need
nummerdada. Sel juhul tehakse kinnitusmiirge koos miirkega lisatud

KINNITAN

(allkiri)

. 
Ahtme Kunstide Kooli direktori

03. jaanuari 2004.a
kiiskkiri nr 10

Lisa2

Dokument, mida ei kinnitata digusaktiga (niiitelds asjaajamise iileandmis-
vastuv6tmisakt; dokumentide hiivitamise akt jm.)vormistatakse iildplangil ja
tehakse kinnitusmiirge j?irgmise vormi kohaselt: :

KINNITAN

(allkiri)

JanaBazarcva
Direktor

18.02.2004

2.3.8 K6igil dokumentidel peab olema pealkiri. Pealkirjata vdivad ol1a ltihikesed
(kuni kiimnerealised) kirjad, Onnitlus- ja teinukirjad, kaastundeavaldused. Pealkiri
peab olema vdimalikult liihike ja avanrladokumendi pdhisisu. Uta3unU margitakse
pealkirinimetavaskiitindes. Niiide: Personalitiiiendkoolitus
Soovitav on kirjas kdsitleda iiht kiisimust. Suuremahuliste ja mitut ktisimust
kiisitlevatele dokumentidele pannakse ka alapealkirj ad.

2.3.g Dokumendi tekst peab olema v0imalikuit ltihike, t[pne, keeleliselt ja stiililt
korrektne ning i,iheselt mdistetav. Kirja tekst esitatakse tildjuhul mitmuse esimeses
isikus. (Nditeks : teatame Teile, koosk6lastame, esitame).

2.3.10 Pikemate dokumentide tekst tuleb liigitada nii, et dokument oleks iilevaatlik ja
----tpma kasutamine h6lbus. VEga pikkadele (iile 10 lehekiilje) dokumentidele on

soovitav koostada sisukord.



2.3.11 Dokumendi tekst liigendatakse peattikkideks (osadeks), jagudeks (allosadeks),
punktideks ja alapunktideks. Peatiikid ja jaod pealkirjastatakse. Mahukamate
dokumentide puhul v6ib pealkidastada ka punktid.
Jaotised tiihistatakse araabia numbritega, mis eraldatakse tiksteisest punktiga. Kogu
dokumendi teksti liibiv numerhtsioon on vaid peattikkidel. KOik viiiksemad jaotised
nummardatakse suurema jaotise piires, kusjuures number sisaldab k6iki suuremate
jaotiste numbreid.
Niiiteks: I Peattikk (osa)

1.1 Jagu (alaosa)
1.2 .:..................
1.2.1 Punkt

,6i."*. \ 
'l '2'2 """"""""'
1.2.2.1Alapunkt

2.3.12 Rekvisiit ooAllkiri" koosneb koosneb dokumendile alla kirjutanud isiku
allkirjast, ees- ja perekonnanimest ja ametinimetusest, kusjuures allkirja jaoks tuleb
vabaks jfltta viihemalt 3 kuni 5 rida.
Niiide: allkiri

JanaBazarova
Direklor

2.3.13 Komisjoni vOi ndukogu nimel allakirjutaja mtirgib lisaks oma ametinimetusele
ametinimetuse vastavas komisj onis.

2.3 .l 4 Mitut allkirj a v ajav atedokumentide allkirj ad vormistatakse j iirgmiselt: kui
dokumendile kirjutab alla mitu erineva staatusega ametiisikut, paigutatakse nende
allkirjad astmeliselt ametikohtade tiihtsuse jiirjekorras, nihutades jiirgmist rekvisiiti
"Allkiri" i.ihe rea v6rra allapoole.Kui dokumendile kirjutavad alla vdrdse staatusega
ametiisikud, paigutatakse nende allkirjad tihele kdrgusele (perekonnanime
t?ihestikulises j iirj ekorras).

2.3.15 Kui dokumendi eeln6us ettentihtud allakirjutaja ei saa dokumendile alla
kirjutada ja seda teeb teine sellsks volitatud ametiisik, tuleb allakirjutaja ees- ja
parekonnanimi ning ametinimetus iimber vormistada.

2.3.16 Ainult must-valgetele plankidele vormistatud dokumentidele kirjutatakse alla
sinist viirvi kirj utusvahendi ga.

2.3.17 Kirja tekstis mtirgitud lisade korral miirgitakse lisade reale vaid lisade lehtede
arv ja eksemplaride arv.
Niiide: Lisa: 5 lehel2 eks

2.3.18 Protokollide puhul miirgitakse lisa nimetus dokumendi tekstis.



2.3.19 Dokumendi lisale tehakse esimese lehe paremasse tilanrrka mihge dokumendi
kohta, mille juurde ta kuulub (vAlja arvatud kirjale lisatavad dokumendid). Kui lisasid
on mitu, tuleb need nummerdada (Lisa 1, Lisa 2 jne). Lehtede numeratsioon on igal
lisal omaette.

Naide: Lisa2
Ahtme Kunstide Kooli asjaajamiskorrajuurde j

2.3.20 Ahtme KK-i siseselt vdib kasutada dokumentide koopiaid.
Dokumendikoopiad, mille abil saab t6estada isikute digusi vdi tuvastada tehingute
aluseks olevaid falte, tuleb t6estada tdestusmrirke ja pitseriga. Koopia esimese lehe
iilemisele parempoolsele nurgale tempeldatakse "KOOPIA".

2.3.21Kui dokumendi tekstis sisalduvat informatsiooni on vaja osaliselt taasesitada,
tehakse dokumendist vjiljavdte. Viiljavdte vormistatakse Ahtme KK plangile.
Viiljav6tte iilemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sdna "VALJAVOTE".
VdljavSttes peavad olema taasesitatud k6ik andmed, mille abil saab identifitseerida
dokumendi vAljaandjat, dokumendiliiki, valjaandmise aega ja kohta. Viljav6tte
6igsust v6ib tdestada ainult pitseriga viiljavdtteid, mille abil saab tdestada isikute
Oigusi vdi tuvastada tehingute aluseks olevaid falcte. T6estatakse tOestusmiirke ja
pitseriga viimasel lehel.

Niiide: vAlrevoTE oIGE !

(allkiri) ,

JanaBazarova
Direktor
05.03.2004

Ahtme KK-i saabunud dokumendist v6ib teha koopia v6i viiljavdtte Ahtme KK
siseseks kasutamiseks piirast dokumendi ltibivaatamist ja resolutsiooni direktori poolt.
Ahtme KK-i dokumendist v6ib teha koopia v6i viiljav6tte ptirast dokumendi
allakirjutamist. Koopial v6i v?iljav6ttel peavad olema loetavad k6ik rekvisiidid.

2.3.22 Utd.lutrut miirgitakse kirjale selle koostaja (vastutava tiiitja) ees- ja
perekonnanimi ning telefoninumber. Juhul kui kirja koostaja on iihtlasi se1le

allakirjutaja, miirgitakse ainult telefoninumber.

2.4 Dokumendivormistamine arvutil

2.4.1 Dokumentide vormistamisel arvutil kasutatakse soovitavalt ptistkirja Sriftiga
Times New Roman suurusega 12 vdi 14.

2.4.2 Uhe ja sama dokumendi rekvisiitide ro.*irtu*iseks ei ole soovitav kasutada
mituteri Srifti ja tiksteisest tunduvalt erinevaid kirja suurusi.
Tekstis esilet6stmist vajavaid s6nu v6ib vormistada s6rendatult, paksus- vdi
kaldkirjas.

2.4.3 Dokumentide v6rmistamisel kasutatakse tihte reavahet (automaatne reavahe).
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2.4.4 Dokumendi teksti vormistamisel kasutatakse plokkstiili, mille puhul teksti
iseseisvad l6igud eraldatakse tiksteisest kahekordse tekstis kasutatud reavahega.
Teksti iseseisvaid l6ike vdib joondada vasaku veerise jiirgi.

2.4.5 Mitmelehelistel dokumentidel nummerdatakse lehed alates teisest lehest iilal
lehe keskel, miirkides jooksva lehektilje numbri ja vajaduse korral sulgudes kogu
dokumendi lehtede arv. Niiiteks 3(6)

III DOKUMENDIRINGLUSE KORRALDAMII\-E

3.1 Dokumentide registreerimise iildnduded

3.1.1 Dokumendiregistri pidamist korraldab Ahtme KK-i sekrettir.
3.1.2 Ahtme KK-i saabunud ja Ahtme KK-st v?iljasaadetavad kirjad ja muud
dokumendid registreeritakse vastavas kirjade registreerimise raamatus.

3.1.3 Dokument kantakse Ahtme KK-i registreerimisraamatusse iiks kord.

3.1.4 Registreerimisraamatuid peetakse vastavates ka{egooriates: sissetulnud kirjad
ja vdljasaadetavad dokumendid.

3.1.5 Kirjade registreerimisindeks peab sisaldamajdrjekorranumbrit registri jrirgi
ning sarja v6i toimiku tiihist dokumentide loetelus. Ktisimust korduvalt kasitleva
dokumendi registreerimisel v6ib kasutada sarja piires dokumenti individualiseerivat
numbrit.

3.1.6 Dokumendi jiirjekorranumbrid algavadigalOppeaastal (01.septembril)
numbrist 1. Kindla iilessandega loodud komisjonide protokollid ja muud dokumendid
v6ib nummerdada ltibivalt kogu tegevusperioodi jooksul.

3.1.7 Registreerimisraamatusse kantakse uus jfiekorranumber vaid saabunud ja
viiljasaadetava esmase dokumendi registreerimisel. Samas asjas saabunud vdi
v6ljasaadetavad dokumendid, samuti korduvalt saabunud j a v?ilj asaadetavad
dokumendid registreeritakse esmase dokumendi registreerimise numbri all.

3.1.8 Registreerimisele ei kuulu:
3. 1 . 8. 1 kutsed, Onnitlused j a kaastundeavaldused;
3. 1.8.2 reklaamtriikisOd;
3. 1.8.3 kdikv6imhlikud arved,
3. I . 8.4 perioodilised triikised (aj alehed, aj akirj ad);
3. 1 .8.5 informatiivse sisuga triikised;
3.1.8.6 kirjad miirkega "ISIKLIK"
3.1.8;7 dokumendid, millel puudub m?irge saatja nime ja elu- v6i asukoha kohta, kui
need ei sisalda olulist v6i kontrollimist vajavat informatsiooni;
3.1.8.8 juhul, kui adressaadina on mtirgitud teine asutus, institutsioon v6i isik,
saadetakse dokument miirgitud aadressile.



3.2 Saabunud dokumentide registreerimine

3.2.1 KOik sissetulnud kirjad (vdlja arvatud isiklikud) registreeritakse kantseleis.
Kirjad avatakse, esmased andmed dokumendi kohta kantakse dokumendiregistrisse ja
edastatakse Ahtme KK-i direktorile dokumendi saabumise piieval. Ahtme KK-i
direktor suunab dokumendid sekretiiri kaudu tiiitjateld,

3.2.2 Saabunud kirja esimese lehekiile vabale pinnale tehakse registreerimisel
saabumismiirge.

3 .2.3 Saabumismiirge peab sisaldama j iirgmiseid andmeid:
3.2.3.1 saabumise kuupiiev;
3.2.3 .2 jtirjekorranumber dokumendiregistris.

3.2.4 Saabunud dokumendi kohta kantakse registrisse peale numbri jilrgmised
andmed:
3.2.4.1 saatjanimi;
3.2,4.2 saatja postiaadress (fiitisiliste isikute avalduste ja milrgukirjade puhul);
3.2.4.3 dokumendi saabumise kuupdev;
3.2.4.4 pealkiri v6i dokumendi ltihike sisukokkuv6te;
3.2.4.5 pdhidokumendigakoos saabunud lisade arv (vajadusel nende nimetused);

' 3.2.5 Faksiga vdi e-mailiga saabunud dokument registreeritakse selle saabumisel
kantseleis. Vajadusel kopeeritakse faksiga saabunud kiri siiilivuskindlale paberile ja
suunatakse ringlusse. E-mailiga saabunud kirjad prinditakse registreerimiseks
paberile.
Kui postiga saabub ka originaalkirjaga dokument, siis miirgitakse saabumismiirkele
tema saabumiskuupiiev, seejiirel suunatakse dokument asjaga tegelevale ametnikule ja
tehakse dokumendiregistris tiiiendav sissekanne originaali saabumise kuuptieva kohta.
Kirjas t6statatud ktisimuste lahendamise t6htaega arvestatakse siiski selle faksiga v6i
e-mailiga saabumise kuuptievast.

3.3 Yiilj asaadetavate dokumentide registreerimine

:.:.f fOit viiljasaadetavad kirjad registreeritakse kantselei dokumendiregistris.
Dokumendiregister peab vdljasaadetavate dokumentide konhta sisaldama jiirgmisi
andmeid:
3.3. 1 . I adressaat v6i adressaadid;
3.3.L2 dokumendi kuup6ev ja number;
3.3. 1.3 dokumendi viiljasaatmise kuupiiev;
3.3.1.4 pealkiri v6i dokumendi liihike sisukokkuvdte.

------- 3.4 I)okumentide loetelu kehtestamine ja toimikute moodustamine

3.4.1 Dokumentide liigitamise ja siiilitustiihtaegade kehtestamise aluseks Ahtme KK-i
asj aajrimises on dokumentide loetelu.
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3.4.2 Dokumentide loetelu (Lisa 1) kehtestatakse tiihtajatult arhiivieeskirjas
siitestatud korras. Dokumentide loetelus miirgitakse dokumentide kohta j*irgmised
andmed:
3.4.2.1 arhiivimoodustaja nimi;
3.4.2.2 funktsiooni tiihis ja nimetus;
3.4.2.3 sarja t6his ja nimetus;
3 .4.2.4 siiilitusttihtaeg v6i arhiiviviiiirtus;

3.4.3 Dokumentide liigituse pdhitiksuseks dokumentide loetelus on sari.

3.4.4 Dokumentide loetelu muudetakse:

l) tui Ahtme KK -i iilesannete v6i struktuuri muutmise tulemusdna tekivad
uued dokumentide sarj ad;

2) kui muutub dokumendiliigile kehtestatud siiilitusttihtaeg;
3) Ida-Viru Maa-arhiivi motiveeritud ettepaneku alusel.

3.4.5 Ahtme KK-i dokumentide loetelu koostab sekretiir. Loetelu kirjutab alla
koostaja ja kinnitab Ahtme KK-i direktor.

3.4.6 Erineva siiilitusajaga dokumente ei panda iihte toimikusse.

3.4.7 Dokumente hoitakse toimikutes, mille seljale vdi kaanele miirgitakse toimiku
pealkiri ja funktsiooni ning sarja tiihise

3.4.8 Toimiku pealkiri peab tildistatud vormis kajastama toimikusse koondatud
dokumentide koosseisu ja sisu.

3.4.9 Kirjavahetuse puhul paigutatakse iihte toimikusse saabunud vdi vtiljasaadetav
esmane kiri koos vastuskirja(de)ga. Kirjavahetuse toimiku pealkiri peab peale
dokumendiliigi nimetuse"Kirjavahetus" sisaldama viihemalt kaht tunnust, millest tiks
on vdimaluse korral sisutunnus.

3.4.10 Toimikusse paigutatakse iildjuhul tihe asjaajamisaasta dokumendid. Erandi
v6ivad moodustada toimikud, mille j6tkamise vajaduse v6i otstarbekuse tingib asjade
lahendamise kfiik vdi t66 iseloom.

3.4.11 Toimikutesse pannakse ainult lahendatud ja lOpuni vormistatud dokumendid.

3.4.12 Toimiku sees paigutatakse dokumendid kronoloogilises jfiestuses. Kui kirjas
tdstatatud probleemi lahendamist ei ole dokumenteeritud, tuleb esmasele kirjale teha
t6itmismiirge, kusn6idatakse kuidas, millal ja kelle poolt ning kellega asi lahendati.

Niiide: Lahendatud telefoni teel (asutuse nimi) osakonnajuhataja hr.Karuga.
(allkiri)

JanaBazarova
Direktor
ds.o:.zoor
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IV TOIMIKUTE ETTEVALMISTAMINE SATT,TTAMISEKS

4.1 Arhiivitehnilisi ti,id teeb kooli arhiivis sekretiir.

4.2 Alatise vdi pikaajalise siiilituastiihtajaga siiilikud antakse tile arhiivi
moodustamiseks sekretiirile kaks aastat ptirast toimikute lOpetamist asjaajamises.
Liihiajalise stiilitusviiiirtusega dokumente v6ib stiilitada vastavalt dokumentide
asukohale kantseleis v6i direktoraadis.

4.3 Sekretiir siistematiseerib alatise ja pikaajalise sdilitusajaga sdilikud.

V DOKTIMENTIDE SATI,TTANNINE JA KASUTAMINE

5.1 Sekretiir peab tagama dokumendiplankide hoidmise turvalisuse ja kontrolli
nende kasutamise tile.

5 .2 Asj aaj amises kasutatavaid toimikuid hoitakse ldkustatavates ruumides.

YI ASJAAJAMISEULEANDMINE

6.1 Enne ametikohalt vabastamist, samuti enne puhkusele minekut on sekretiir
kohustatud asjaajamise iile andma selleks mtiiiratud ametiisikule.

6.2 Asjaajamise tileandmine vormistatakse asjaajamise iileandmis-vastuvdtrnis-
aktiga. Korralise puhkuse vdi ajutise tuaoleku korral ei ole kidaliku akti
vormistamine vajalik.

6.3 Asjaajamise iileandmis-vastuv6tmisaltpeab sisaldama:
6.3.1 pboleliolevate tdiide ja vastavate dokumentide loetelu;
6.3.2 tiihtaegselt tiiitmata iilesannete ja vastavate dokumentide loetelu;
6.3.3 ametist lahkumisel iileantavate tiksikdokumentide ning dokumendisarjade
loetelu vastavalt kinnitatud dokumentide loetehile;
6.3.4 Ahtme KK-i pitsatite arv, liigid ja asukoht;
6.3.5 muud oluftsed andmed Ahtme Kunstide Kooli asjaajamise kohta;
6.3.6 koondandmed Ahtme KK-i arhiivi kohta;
6.3.7 andmed kassas olevate rahasummade kohti;

6.4 - Asjaajamise tileandmis-vastuvdtmisakt vormistatakse kahes eksemplaris ja
sellele kirjutavad alla tileandja, vastuvdtja ja juuresviibiv(ad) ametnik(ud). Akti
kinnitab direktor.
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6.5 Kui asjaajamise vastuvOtja ei ole akti sizuga'nOus, siis esitab ta eqne
allakirjutamist motiveeritud eriarvamuse, mis lisatakse aktile ja mille olemasolu kohta
tehakse akti m6rge.' ,

6.6 Kuilffiv sel{reffir'kedldub asjaajamise itleandmisest v6ikui Uledfune pole v6imalik.
toimub asjaajamise ul.ev!!.nine utrgpgotsilt Ahftne Kg.-i direktorlir,"r-"f;f"i-i-iirrrrr-lrr.r.rl
iileandmis-vastuv6tnisakti vastav marge.

rl
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