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Sissejuhatus 

Varade mooduli varahalduri juhend on mõeldud asutuse varahalduritele. 

Juhend sisaldab väike-, rendi- ja tasuta kasutusse antud vara (edaspidi „väikevara“) loomist ning asutuse 
väike- ja põhivaradega tehtavaid toiminguid arvelevõtmisest kuni vara mahakandmise ja võõrandamiseni. 
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Varad menüü 

Asutuse varade haldamine toimub menüüst „Varad“ 

 

Varade menüü on jagatud järgnevateks alammenüüdeks: 

 

NB! Menüüpunkt „Minu varad“ kuvatakse sulle Varade menüüs vaid siis kui oled ise sama asutuse 
töötaja. 

 “Minu varade” funktsionaalsuse kirjeldus on toodud peatükis Minu varad ehk töötaja vaade. 

Asutuse varaga tehtavad toimingud 

Toiminguid varadega alustatakse menüüst Varad > Toimingud. 
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Menüü „Toimingud“ all jaguneb menüüpunkt alalehtedeks:  

 Arvelevõtmise ootel väikevarad 

 Uued põhivarad 

 Mahakandmise ootel 

 Võõrandamise ootel 

Arvelevõtmise ootel väikevarad – alalehe alla kuvatakse väikevarad, mis ei ole veel arvele võetud. Alalehel 
saab alustada uue väikevara lisamist Portaali (nupp „Lisa vara“) ning väikevara importimist Exceli failist (nupp 
„Impordi Excelist“). 

Uued põhivarad – SAP süsteemist portaali jõudnud uute põhivarade loetelu, mis ei ole veel arvele võetud. 
Alalehel saab põhivara andmeid muuta. 

Mahakandmise ootel – alalehele kuvatakse varad, mis on staatuses „mahakandmise ootel“. Alalehel saab 
alustada vara(de) mahakandmise taotluse koostamist. 

Võõrandamise ootel – alalehele kuvatakse varad, mis on staatuses „võõrandamise ootel“. Alalehelt saab 
alustada vara(de) võõrandamise taotluse koostamist. 

Arvelevõtmise ootel väikevarade haldamine 

Arvelevõtmise ootel väikevarade vahelehel saab teha toiminguid asutuse väikevaraga.  

 

Väikevara kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Vara nimetus ning asukoht (kui on), on link varakaardile. Kui vara kaardil on täidetud kiirinfo tekst, siis 
kuvatakse vara nimetuse taga abiinfo ikoon. Hiirega üle ikooni liikudes kuvatakse sulle kiirinfo tekst. 

Klassi kood ja nimetus – millisesse klassi vara kuulub nt tarkvara, faksid, kapid 

Vastutaja – vara eest vastutava töötaja nimi (kui on). Töötaja ametikohta, otsest struktuuriüksust ning 
asutust näed kui liigud hiirega üle portfelli ikooni. 
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Kasutaja – varale määratud kasutaja nimi või ühiskasutuse/ reservi tunnus (kui on).  

Soetamise kp – vara soetamise aeg (kui on) 

Soetusmaks – vara soetusmaksumuse summa eurodes ilma käibemaksuta (kui on) 

Vastutav struktuuriüksus – milline on vara eest vastutav struktuuriüksus (kui on) 

 

Varade tabelit saad veergude järgi sorteerida [1], otsisõna alusel filtreerida [2] ning määrata, mitu vara kirjet 
kuvatakse ühel tabeli lehel [3]. 

Vahelehel saad: 

 Sisestada portaali uut väikevara kaarti. 

 Importida portaali väikevarasid Exceli failist. 

 Muuta korraga ühe või mitme sisestamisel väikevara kasutajat, vastutajat ning asukohta. 

Uue väikevara sisestamine 

Uue väikevara lisamiseks vali menüüst „Varad“ > „Toimingud“ > vaheleht „Arvelevõtmise ootel väikevarad“ 
ning vajuta nuppu “Lisa vara”. 

 

Sulle avaneb aken, kus pead täitma vara nimetuse [1], valima vara liigi [2] (kas on tegemist väikevara, 
rendivara või tasuta kasutusse antud varaga) ning määrama vara klassi [3]. 
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NB! Vara sisestamisel valitud vara klassi muuta ei saa! Vara liiki saab muuta kuni vara arvele võtmiseni.  

Vajutades EDASI nuppu, satud vara kaardile, kus eelmises sammus sisestatud andmetega on vara kohta 
esialgsed andmed juba täidetud [4]. Vara on staatusega SISESTAMISEL [5] ja süsteem on andnud varale 
numbri [6].  

 

Väikevara number genereeritakse üle kogu portaali.  Numbri genereerimise loogika: V + [aastanumber] + 
[järjekorranumber], kokku 16 kohta.  
Näiteks: V201400000000015. Jrk number nullitakse aastavahetusel. 

VÄIKEVARA VORMI ANDMED 

Väikevara kaart on jagatud vahelehtedeks: Vara üldandmed, Vara lisaandmed, Lepingud, Dokumendid, 
Kommentaarid ja Toimingute ajalugu. Vaikimisi satub varahaldur alati üldandmete lehele. 
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VAHELEHT „VARA ÜLDANDMED“  

 

Vara üldandmete vahelehel on võimalik täita järgmised väljad: 

1. Inventarinumber [1] – siia saad sisestada varale mingis teises infosüsteemis varasemalt antud 
inventarinumbri. Kui varasemalt pole varale inventarinumbrit antud, jäta see väli tühjaks ning see 
täidetakse automaatselt vara arvelevõtmise alustamisel portaali poolt. Inventarinumber koosneb 
kahest osast: asutuse prefiks ning inventarinumber. Inventarinumber peab olema asutuse piires 
unikaalne.  

 

2. Uus nimetus [2] – eeltäidetud vara loomisel sisestatud infoga. 
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3. Vara asukoha aadress ja vara asukoha ruum [3] – kohustuslik väli. Vara asukoha väljal kuvatakse 
loeteluna admin-moodulis eelseadistatud asutuse vara asukoha aadresse. Kui asutuses on 
seadistatud rohkem kui 10 vara asukohta, siis saab aadresse otsida. Otsingu käivitamiseks sisesta 
vähemalt kaks tähte, süsteem hakkab pakkuma sobivaid vasteid. Kui asukoha aadressile on 
seadistatud korpuseid, siis iga korpus on eraldi aadress! Pärast asukoha aadressi valimist on võimalik 
valida konkreetne ruum, kus vara paiknema hakkab. Aadressiga (sh korpusega) seotud ruumide 
loetelu peab samuti olema eelnevalt admin-moodulis seadistatud. 

 

4. Vara eest vastutav isik [4] – kohustuslik väli. Vastutava isiku leidmine toimub läbi isikuotsingu. 
Sisesta paar tähte ja süsteem hakkab Sulle pakkuma asutuse töötajaid. Vastutaja peab alati olema 
vara arvestava asutuse töötaja. 

 

5. Vastutav struktuuriüksus [5] – rippmenüüst avaneb vara arvestava asutuse struktuuriüksuste loetelu. 
Kui vastutaja on määratud, siis vaikimisi on valitud vastutaja struktuuriüksus. 

 

Vara kasutaja [6] – kasutaja võib olla konkreetne isik, kes ei pea olema tööl vara arvestavas  asutuses. 
Näiteks vara arvestab ja vara eest vastutab asutus A, vara kasutaja aga töötab asutuses B. Kasutaja leidmine 
toimub läbi isikuotsingu. Sisesta paar tähte ja süsteem hakkab Sulle pakkuma kõikide portaalis aktiveeritud 
asutuste töötajaid. 
Vara võib olla ühiskasutuses ja sel juhul varale konkreetset kasutajat ei määrata, näiteks printer või 
koopiamasin koridoris, nõupidamiste ruumi mööbel, kööginurga inventar jne. 
Vara võib olla ka reservis st ootab kasutusse andmist. Reservis vara on nähtav vaid asutuse Varahalduritele 
ning vara vastutajale. 
Vara arvele võtmiseks peab üks väärtus olema valitud. 
 

 

6.  ÜLDANDMED: 
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a. Soetusmaksumus [7] – kohustuslik väli. Sisesta summa eurodes ilma käibemaksuta. 
Soetusmaksumus võib olla ka 0€. 

b. Soetamise aeg [8] – kohustuslik väli. Vali kalendrist kuupäev. 

c. Kogus ja ühik [9] – kohustuslikud väljad. Sisesta vara kogus ja ühik (ühiku valik võimalik vaid 
etteantud loetelust). Vara on võimalik arvele võtta suurema kogusena ning hiljem teha vara 
jagamist. Näiteks võtad esialgu arvele vara kogusega 10 ja hiljem läbi jagamise tekitad 
täiendavalt 9 vara kaarti, kus saad igale varale määrata ka konkreetse kasutaja. 
 

 
 

7. Kiirinfo [10] – vabateksti väli, kus saab anda varale täiendavat kirjeldust. Välja pikkus on kuni 50 
tähemärki. Kiirinfo väljale sisestatud teksti kuvatakse varade loeteludes vara nimetuse juures tellitava 
lisainfona (kui hiirega üle nimetuse liikuda) ning trükitakse vara ribakoodi etiketile. 

 

8. Liik [11] – siit saad vajadusel muuta vara liiki. Valida saab väikevara, rendivara ja tasuta kasutusse 
antud vara vahel. Kui vara on arvele võetud, siis liiki muuta enam ei saa. 

 

9. Seeria number [12] – vabateksti väli, kuhu saad sisetada vara seeria numbri. Välja pikkus on kuni 50 
tähemärki. Kui varale on seeria number määratud, siis trükitakse see vara ribakoodi etiketile. 

10. Partii number [13] – vabateksti väli, kuhu saad siestada vara partii numbri. Välja pikkus on kuni 50 
tähemärki.  
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11. Lisa väline tunnus [14] nupu alt avanevad väljad, mille kaudu saab näidata vara kuulumise ka mõnda 
teise registrisse (näiteks relvaregister). Välise registri saad valida vaid etteantud loetelust. Kui register 
valitud, siis sisesta vara number muus registris. Välise registri tunnuseid saad lisada mitu. 

 

 

Pane tähele! 

Väikevara arvele võtmiseks peavad vara kaardil olema kindlasti täidetud väljad: 

Nimetus 
Liik 
Soetusmaksumus 
Soetamise aeg 
Kogus ja ühik 
Vara asukoht 
Vastutaja 
Kasutaja (konkreetne isik, ühiskasutuses või reservis) 

SALVESTA vara kaardile sisestatud üldandmed.  

Edasi on võimalik liikuda vara lisaandmete vahelehele. 
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VAHELEHT „VARA LISAANDMED“  

 

 

Lisaandmete all on igal varakaardil olemas OSTUINFO väljad, mille täitmine ei ole kohustuslik: 

1. Ettevõte, kust vara osteti või renditi [1] – vabateksti väli, kuhu saad sisestada ettevõtte nimetuse.  
Välja pikkus on kuni 140 tähemärki. 

 

2. Ettevõtte äriregistri number [2] – vabateksti väli, kuhu saad sisestada ettevõtte äriregistri numbri. 

 

3. Ostuarve number [3]  ja ostuarve kuupäev [4] – kuupäeva valik kalendrist. 
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4. Kauba vastuvõtu dokumendi number [5]  ja kuupäev [6] – kuupäeva valik kalendrist. 

 

5. Kauba saatelehe number [7] 

 

6. Garantiiperioodi lõpp [8] – kuupäeva valik kalendrist. Garantiiperioodi lõppemise kohta portaal 
teavitust ei saada. Varade detailotsingus saab selle parameetri järgi varade nimekirja välja võtta 
(vt ka ptk Varade otsimine). 

7. Garantiitingimused [9] – vabateksti väli, kuhu saad sisestada lisainfot vara garantiitingimuste kohta. 

 

SALVESTA vara kaardile sisestatud lisaandmed.  

Lisaandmete vahelehel saad veel: 

Lisa manus nupu [10]  abil siduda varaga mis tahes täiendavaid dokumente või faile. 

 

Anda varale tunnuse, et seda ei inventeerita [11]. Varaga saab sel juhul teha kõiki toiminguid, mida ka 
inventeeritava vara puhul (määrata asukohta, vastutajat, kasutajat jne), aga seda vara ei lisata 
inventeerimisnimekirjadesse.  

 

 

VARA TÄIENDAVATE ANDMETE PLOKK on vara andmestik, mida iga asutus saab admin-moodulis vara 
klassi põhiselt ise seadistada. Kui lisaandmeid seadistatud pole, siis seda plokki vara kaardil ei kuvata. 

Võimalik on lisada 5 tüüpi välju: 

 Lühike vabateksti väli [12] – Välja pikkus on kuni 100 tähemärki. 

 Pikk vabateksti väli [13] – Välja pikkus on kuni 500 tähemärki. 

 Numbriväli [14] – sisestada saab AINULT numbrilist väärtust. 

 Kuupäev [15] – kuupäeva valik kalendrist. 
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 Märkeruut [16] – (jah/ei)  linnukese väli. 
 

 

VAHELEHT „LEPINGUD“  

Vara kaardi vahelehel „Lepingud“ näed väikevaraga seotud kehtivaid lepinguid. Nt rendileping või 
hooldusleping. 

 

Lepingute vahelehel saad: 

 Varale lepingut juurde lisada [1] 

 olemasolevat lepingut muuta (selleks kliki lepingu real lepingu numbrile) [2] 

 lepingut eemaldada [3] 

Varaga seotud lepingute lisamise, muutmise ning eemaldamise protsess on kirjeldatud peatükis Varale 
lepingu lisamine. 

VAHELEHT „DOKUMENDID“  

„Dokumendid“ vahelehelt saad VAADATA portaalis väikevaraga tehtud tegevuste käigus loodud dokumente 
(nt arvelevõtmise akt, üleandmise-vastuvõtmise akt, mahakandmise taotlus jne). Need tekivad sinna 
automaatselt ning neid muuta ega lisada ei saa.  
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Iga dokumendi kohta kuvatakse: 

Dokumendi nr – dokumendi kinnitamisel omistatud number (kui on) 

Liik – dokumendi liigi nimetus ja koostamise aeg, on link dokumendi veebivormile 

Staatus – dokumendi staatus 

Kinnitaja – dokumendi kinnitaja nimi (kui on) 

Kinnitamise kp – dokumendi kinnitamise aeg (kui on). Kui dokumendi kinnitamisel tekkis otsus, siis kuvatakse 
siin lisaks viide otsuse PDFile (nt mahakandmise otsuse korral). 

VAHELEHT „KOMMENTAARID“  

„Kommentaarid“ vahelehel saad varakaardile lisada uut kommentaari ning vaadata juba lisatud 
kommentaare.  Vahelehel kuvatakse ka varaga tehtud toimingute käigus tekkinud kommentaare (nt 
mahakandmise algatamine, hävitamata jätmine jms). 

Kommentaari saab lisada ka töötaja, kes on vara vastutaja ja/või kasutaja. Kui töötaja lisab vara 
kaardile kommentaari, siis saadetakse sellekohane teade töötaja poolt määratud varahaldurile. 

 

Kommentaari lisamiseks vajuta linki „Lisan kommentaari“. 

Avaneb kommentaari aken, kus Sul on võimalik sisestada omapoolsed kommentaarid.  
Välja pikkus on kuni 300 tähemärki.  
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Kommentaari lisamiseks varale vajuta nuppu „Sisesta“. 

Kõik varale lisatud kommentaarid kuvatakse üksteise alla ajalises järjestuses, kõige uuemad eespool. Iga 
kommentaari juures on näha kommentaari sisestanud töötaja nimi ning kommentaari lisamise aeg: 

 

Varakaardile lisatud kommentaare kustutada ei saa. 

VAHELEHT „TOIMINGUTE AJALUGU“  

Toimingu ajaloo alla kuvatakse kõik portaalis väikevaraga tehtud toimingud nt vara arvelevõtmine, vara 
vastutusele võtmine. 

Siit saab vaadata, kes millal varaga toimingut tegi ning mis varakaardiga/ dokumendiga muutus. Süsteem 
salvestab nii protsessi jätkavad kui ka katkestavad toimingud (nt vara kasutusele võtmisest keeldumine, 
taotluse kooskõlastamiselt tagasi lükkamine). 

Toimingute ajalugu on järjestatud toimingu aja järgi kahanevalt, hilisemad eespool. 

 

Kuna toimingute ajalugu võib olla väga pikk, siis saad vajadusel toiminguid filtreerida ning määrata mitu 
toimingu kirjet kuvatakse ühel leheküljel. 
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Väikevara importimine Excelist 

Mõnes teises infosüsteemis loodud asutuse väikevarad saad portaali importida Exceli failist. Imporditav fail 
peab olema xlsx formaadis ning vastama portaalis toetatud importfaili struktuurile. 

Varade importimine toimub klassi kaupa. Importfail võib lisaks kokkulepitud põhiväljadele sisaldada ka 
klassipõhiseid lisavälju. 

Väikevarade importimiseks failist vali menüüst „Varad“ > „Toimingud“ > vaheleht „Arvelevõtmise ootel 
väikevarad“ ning vajuta nuppu „Impordi Excel’ist“. 

 

Avaneb varade importimise vaade, mis on jaotatud vastavalt impordi protsessi sammudele vahelehtedeks: 
Faili üleslaadimine, Lisaandmete sidumine ja Impordi eelvaade. 

Varade importimise lihtsustamiseks on portaali lisatud importfaili struktuuri näidis. Lae Exceli template alla 
ning täida vajalike andmetega. Soovitav on võtta impordifaili Exceli template alati portaalist, kuna siis on 
kindel, et impordifaili struktuur on õige. 
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IMPORTFAILI TEMPLATE KIRJELDUS  

Exceli näidisfailis on kirjeldatud väikevara üld- ja lisaandmed, mille importi portaal toetab. Iga varakaardi 
andmeväli on failis eraldi veeruna. Iga veeru korral on toodud andmevälja tüüp, maksimaalne pikkus ning 
lisatud abistavad kommentaarid, kuidas lahtrisse infot õigesti sisestada. 

Impordifaili 1. päisereas on toodud eraldi veergudena varakaardi andmeväljad. Punase kolmnurgaga 
tähistatud veergudes on kommentaaridena lisatud juhised veeru täitmiseks. Hiirega lahtrisse liikudes tuleb 
kommentaar nähtavale. 

 

Impordifaili 2. päisereas on toodud veergude kaupa andmetüübid ja andmevälja pikkused. 

 

Impordifaili päiseridu muuta ega kustutada ei tohi! 

Imporditavate varade andmed tuleb sisestada alates 3. reast. Impordifailis on andmeväljade tüübid 
defineeritud, välja tüüpi muuta ei tohi. Lahtrisse liikudes on näha, mis tüüpi Exceli väljaga on tegu. 
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Impordifailis on järgmised veerud: 

 

Veeru nimetus Andmetüüp Veeru tüüp 
Excelis 

Täitmise selgitus 

Klass NUMBER(10) General KOHUSTUSLIK 

Portaalis riigi alusreeglites  defineeritud klassi 
kood. Iga varaklassi kohta tuleb teha eraldi Exceli 
tööleht, impordiga läheb sisse alati esimene 
tööleht. 

Inventarinr VARCHAR2(25) Text Kui varasemalt pole varale mingit 
inventarinumbrit antud, jätta väli tühjaks. 
Importimisel täidetakse see automaatselt 
portaalis varale antava inventarinumbriga. 
Eeltäidetud inventarinumber peab olema 
unikaalne. Kui ei ole unikaalne, siis tehakse 
importimisel tühjaks ning omistatakse uus 
number! 

Vara nimetus VARCHAR2(200) General KOHUSTUSLIK 

Vabatekst 

Liik NUMBER(10) General KOHUSTUSLIK 

Portaali klassifikaator. Võimalikud väärtused: 
2 Väikevara 
3 Rendivara 
4 Tasuta kasutusse antud vara 

Soetus-
maksumus 

NUMBER(13) General KOHUSTUSLIK 

Summa eurodes, kujul: 0,00 

Soetamise aeg (DATE) Date KOHUSTUSLIK 

Kujul "pp.kk.aaaa" 

Kogus NUMBER(13) General KOHUSTUSLIK 

Kogus peab olema täisarv. Koguse ühik 
määratakse importimisel vaikimisi = TK 

Vastutav 
struktuuriüksus 

VARCHAR2(10) Text Struktuuriüksuse SAP ID (mitte segi ajada 
kuluüksusega) 

Vara vastutaja VARCHAR2(10) Text SAP personali nr, oluline on 0 personali nr. ees 

Vara kasutaja VARCHAR2(10) Text SAP personali nr, oluline on 0 personali nr. ees 

Vara 
kasutamise 
tunnus 

VARCHAR2(10) General Tunnus, kui varal puudub isikuline kasutaja.     
YHIS = ühiskasutuses, RESERV = reservis 

Seeria nr VARCHAR2(50) General Vabatekst 

Partii nr VARCHAR2(50) General Vabatekst 

Ettevõtte 
nimetus 

VARCHAR2(140) General Ettevõtte nimetus, kust vara osteti või renditi 

Registrikood VARCHAR2(20) General Ettevõtte registrikood, kust vara osteti või renditi 

Ostuarve nr VARCHAR2(10) General Vabatekst 
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Ostuarve kp (DATE) Date Kujul "pp.kk.aaaa" 

Vastuvõtu 
dokumendi nr 

VARCHAR2(50) General Vabatekst 

Vastuvõtu 
dokumendi kp 

(DATE) Date Kujul "pp.kk.aaaa" 

Saatelehe nr VARCHAR2(50) General Vabatekst 

Garantii-
tingimused 

VARCHAR2(200) General Vabatekst 

Garantii-
perioodi 
lõppkp 

(DATE) Date Kujul "pp.kk.aaaa" 

Kommentaar VARCHAR2(200) General Vabatekst 

SAP aadressi 
kood 

VARCHAR2(10) Text Portaali admin moodulis vara asukoha aadressile 
või majaosale sisestatud SAP aadressi kood. 

SAP ruum VARCHAR2(20) Text Ruumi number või nimetus. Ruum peab olema 
eelnevalt loodud portaali admin moodulis. 
Ruumiga seotud majaosa või aadressi SAP 
aadressi kood peab olema samuti eelnevalt 
portaali admin moodulis sisestatud. 

Vara ei 
inventeerita 

NUMBER(1) General KOHUSTUSLIK 

1 - jah, vara ei inventeerita. 0 - ei, vara 
inventeeritakse 

 

NB! Kui väikevara inventarinumber puudub või pole unikaalne, siis impordi käigus määratakse varale 
uus inventarinumber. 

 

NB! Vara importimiseks peavad failis olema täidetud kohustuslikud veerud: 

Klass 

Vara nimetus 

Liik 

Soetusmaksumus 

Soetamise aeg 

Kogus 

Vara ei inventeerita 

 

NB! Kui täitmata on veerud „Vara vastutaja“ ja „Vara kasutaja“ või „Vara kasutamise tunnus“, siis 
saavad imporditud varad „Sisestamisel“ staatuse ning enne arvele võtmist on vaja neile portaalis 
määrata vastutajad ja kasutajad või vara kasutamise tunnused. Kui veerud „Vara vastutaja“ ja „Vara 
kasutaja“ või „Vara kasutamise tunnus“ on täidetud, saavad varad peale importi kohe staatuse 
„Kasutuses“. 
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Portaali saab importida ka vara klassipõhiseid lisaandmevälju. Kõik varakaardi lisaandmeväljad tuleb Excelis 
kirjeldada eraldi veergudena. Eelnevalt peavad lisaandmeväljad olema admin-moodulis klassipõhiselt 
seadistatud. Lisaandmeväljade seadistamine on kirjeldatud varade administreerimismooduli juhendis. 

Lisaandmeväljade väärtused peavad vastama täiendava andmevälja tüübile nt number-tüüpi lisavälja korral 
peavad Exceli vastavas veerus olema vaid numbrid, kuupäeva korral kuupäev jne. Märkeruudu (Ei/Jah) 
väärtused tuleb Excelis sisestada tekstina TRUE/ FALSE. 

Et lisaandmeväljade veergude sidumine portaali lisaväljadega oleks lihtsam, on soovitav Exceli veeru 
pealkirjaks sisestada sama nimetus, mis portaalis. Sel juhul suudab portaal seose automaatselt tekitada. 

FAILI ÜLESLAADIMINE  

Faili importimise alustamiseks vajuta nuppu „Vali fail“. Otsi oma masinast eeltäidetud template ning oota ära 
faili kontrollimine (ekraanil jookseb roheline riba). 

 

IMPORTIMISEL TEKKINUD VEAD 

Kui valitud fail ei vasta kokkulepitud struktuurile (nt kõik varad pole samast klassist või puudub kohustuslik 
veerg vms), siis faili import katkestatakse ning sulle kuvatakse veateade. 

Kui vara klassi ei leidu, pole kehtiv või klass pole väikevara klass, siis faili import katkestatakse ning sulle 
kuvatakse veateade "Tähelepanu, impordi failis leiti vigasid: Vara klassi kood vigane või tühi“. 

 

Kui Exceli fail sisaldab klassipõhiseid lisaandmevälju, aga admin-moodulis pole antud klassile täiendavaid 
andmevälju seadistatud, siis faili import katkestatakse ning sulle kuvatakse veateade "Tähelepanu, impordi 
failis leiti vigasid: Vara klassi lisaandmed seadistamata“. 
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Kui importfaili valideerimisel leitakse viga, mis takistab vähemalt 1 vara rea importimist, siis avaneb 
vahelehelt „Impordi eelvaade“[1] alamplokk „Vead ja hoiatused“. Importimise staatuseks näidatakse 
„Kontrollitud, vigane“[2] ning varade importi kinnitada ei saa. 

Exceli ridade valideerimisel leitud vigade kirjeldus kuvatakse tabelis [3], kus on näha:  

Rida – millisel Exceli real viga tekkis 

Veerg – millise andmevälja kohta veateade tekkis (nt liik, vastutaja) 

Vea kirjeldus – veaolukorra kirjeldus, miks valideerimine ei õnnestunud. 

 

Kui tabelis on veateateid palju, on võimalik veateateid filtreerida, selleks kasuta lahtrit „Filter“. Alusta sõna 
sisestamist ning süsteem hakkab sulle vastavalt sisestatud sõnaosale vasteid tabelisse filtreerima. 

Valideerimise vigu saad vaadata ka Exceli failina – selleks lae alla vigade fail [4].  Veafailis on iga algse 
importfaili vigane lahter tähistatud punase värviga ning veateadet näed lahtri kommentaarina. 

Impordi eelvaatest väljumiseks vajuta nuppu „Katkesta“[5] ning sind suunatakse tagasi importimise esilehele.  
Vajadusel saad parandatud template’i uuesti importida või tegevuse lõpetamiseks menüüst väljuda. 
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LISAANDMETE SIDUMINE  

Kui importfail sisaldab klassipõhiseid lisaandmeid, siis kuvatakse vaheleht „Lisaandmete sidumine“ [1].   

Siin lehel kuvatakse kõik Exceli importfailis sisaldunud täiendavad veerud. Importimise staatuseks näidatakse 
„Sisestatud“[2] ning varade importimisega enne jätkata ei saa kui kõik Exceli failis sisalduvad veerud on 
varakaardi andmeväljadega vastavusse seotud. 

 

Märgi vastavus iga Exceli faili veeru ning asutuse klassipõhiste lisaväljade vahel [3]. 

Kui Exceli veeru nimetus on sama mis portaali lisavälja nimetus, siis suudab portaal seose automaatselt 
tekitada. 

Kui kõik vastavused on määratud, vajuta nuppu „Edasi“. 
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IMPORDI EELVAADE  

Kui importfaili valideerimine õnnestus, siis avaneb vahelehe impordi eelvaade andmeplokk „Imporditavad 
varad“ [1]. Importimise staatuseks näidatakse „Kontrollitud, kinnitamata“ [2].  

 

Tabelis kuvatakse importfailist portaali sisse loetud varade nimekiri [3]. Iga vara rea kohta on näha 
põhiandmed. Muude vara andmete vaatamiseks vajuta rea lõpus vastavat nuppu [4]. Avaneb aken vara 
andmetega.  
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Vara staatus määratakse vastavalt Vastutaja andmetele importfailis: 

 Kui vastutaja puudus või ei vastanud reeglitele, siis saab vara staatuse „Sisestamisel“ 

 Kui vastutaja on olemas, siis saab vara staatuse „Kasutuses“ 

Impordi kinnitamiseks ja vara kaartide loomiseks vajuta nuppu „Kinnita“[5]. Süsteem genereerib igale varale 
varakaardi ning annab numbri.  

HOIATUSED 

Kui valideerimisel anti mõne välja kohta hoiatus, siis avatakse impordi eelvaate vahelehel automaatselt plokk 
„Vead ja hoiatused“. 
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Andmete valideerimisel tekkinud hoiatuste kirjeldus kuvatakse tabelis, kus on näha:  

Rida – millise Exceli rea kohta hoiatus tekkis 

Veerg – millise andmevälja kohta hoiatus tekkis (nt inventarinumber, vastutaja) 

Vea kirjeldus – hoiatuse sisu ning süsteemi toiming (nt välja tühjendamine). 

Hoiatused ei takista impordi kinnitamist ning vara kaartide loomist. 

IMPORDI KOKKUVÕTE  

Kui kõikide imporditud varade kaardid on loodud kuvatakse sulle importimise kokkuvõtet.  

Kokkuvõttes näed infot loodud vara kaartide kohta:  

 Imporditud varade numbrid vahemikus – impordi käigus loodud vara kaartidele määratud 
varanumbrite vahemik 

 "Kasutuses" staatuses vara kaartide arv 

 "Sisestamisel" staatuses vara kaartide arv 

 Uue inventarinumbri saanud varade arv – kuvatakse vaid siis kui mõne vara vana inventarinumber 
polnud unikaalne. 

Akna sulgemiseks vajuta nuppu „Sulge“ 
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Peale impordi tulemuste sulgemist suunatakse sind „Toimetamist ootavate varade loetelu“ menüüsse tagasi, 
kus „Arvelevõtmise ootel väikevarade“ vahelehel kuvatakse sulle kõik Excelist imporditud „Sisestamisel“ 
staatuses väikevarad. 

Kasutuses staatuses väikevarade vaatamiseks kasuta Varade otsingut. 

Massilised toimingud arvelevõtmise ootel varaga 

Arvelevõtu ootel varade loetelus (nii väike- kui põhivara loetelus) saad määrata asukohta, vastutajat või 
kasutajat mitmele varale korraga. 

Vali menüüst „Varad“ > „Toimingud“ > vaheleht „Arvelevõtmise ootel väikevarad“ või „Uued põhivarad“. 
Märgi loetelus varad, millele sama väärtust määrata soovid ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“. 
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ASUKOHA MÄÄRAMINE  

Märgitud vara(de)le asukoha määramiseks vajuta loetelu all nuppu „Alusta toimingut“ ning vali „Asukoha 
määramine“. 

 

 

Asukoha aadressi määramine toimub läbi otsingu. Olles sisestanud vähemalt kaks tähte, hakkab süsteem 
pakkuma admin-moodulis eelseadistatud asutuse vara asukoha aadresse.  

Kui asukoha aadress on valitud, siis saad märkida ruumi.  

Asukoha kinnitamiseks vajuta nuppu „Muudan asukohta“. Aken suletakse ning loetelus on kõigile eelnevalt 
märgitud varadele määratud sama asukoht. 

VASTUTAJA MÄÄRAMINE  

Märgitud vara(de)le vastutaja määramiseks vajuta loetelu all nuppu „Alusta toimingut“ ning vali „Vastutaja 
määramine“. 

 

Vastutava isiku leidmine toimub läbi isikuotsingu. Sisesta paar tähte ja süsteem hakkab Sulle pakkuma vara 
arvestava asutuse töötajaid.  

Kui isik valitud, siis vajuta nuppu „Kinnitan“. Aken suletakse ning loetelus on kõigile eelnevalt märgitud 
varadele määratud sama vastutaja. 
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KASUTAJA MÄÄRAMINE  

Märgitud vara(de)le kasutaja määramiseks vajuta loetelu all nuppu „Alusta toimingut“ ning vali „Kasutaja 
määramine“. 

 

Vara kasutajaks saab määrata konkreetse isiku või märkida varad ühiskasutusse või reservi. 

Kasutaja leidmine toimub läbi isikuotsingu. Sisesta paar tähte ja süsteem hakkab Sulle pakkuma kõikide 
portaalis aktiveeritud asutuste töötajaid. 

Kui isik valitud/ tunnus määratud, siis vajuta nuppu „Kinnitan“. Aken suletakse ning loetelus on kõigile 
eelnevalt märgitud varadele määratud sama kasutaja. 

Vara lisamine komplekti 

Komplekti saab lisada nii arvelevõtmise ootel kui juba kasutusel väike- ja põhivarasid. Iga vara saab kuuluda 
vaid ühte komplekti.  

Kui vara komplekti ei kuulu, siis kuvatakse vara kaardi paremas ülaservas „Komplekt: valimata“. 

 

Arvelevõtmise ootel väike- või põhivara komplekti lisamiseks ava komplekti plokk ning vajuta nupule „Lisa 
vara komplekti“: 
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Avaneb komplekti lisamise aken, kus saad otsida juba olemasolevat komplekti [1] või luua uue komplekti [2]. 

 

Uue varade komplekti loomiseks tuleb sisestada komplekti nimetus (kohustuslik väli) ning vajutada nupule 
„Salvesta“. 

 

KOMPLEKTI VAATAMINE  

Kui väike- või põhivara kuulub komplekti, siis vara kaardi paremas ülaservas kuvatakse komplekti nimetus. 

 

Komplekti kuuluvate varade vaatamiseks ava komplekti plokk.  

Sulle kuvatakse komplekti kuuluvate varade loetelu, kus iga vara kohta on näha vara nimetus, liik, number 
ning inventarinumber. Iga vara rida on link vara kaardile [1]. 
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Komplekti plokist on võimalik liikuda komplekti muutmise vaatele [2]. 

KOMPLEKTI MUUTMINE  

Varade komplekti muutmine toimub komplekti detailvaatelt.  

Ava komplekt muutmiseks komplekti kuuluva vara kaardilt või läbi varade otsingu > Varade komplektid (vt 
Varade komplektide otsimine) 

 

Komplekti detailvaatel kuvatakse komplekti nimetus, komplekti kood ning komplekti kuuluvate varade 
loetelu. 

Saad muuta komplekti nimetust [1] ning eemaldada olemasolevaid varasid komplektist [2]. Eemaldamisel 
küsitakse ülekinnitust.  

Komplekti saad vara juurde lisada, selleks vajuta nuppu „Lisa vara“ [3]. 

Komplektile vara juurde lisamine  

Olemasolevale komplektile vara juurde lisamine toimub läbi varade kiirotsingu. 

Vara saad otsida nimetuse, inventarinumbri, vastutaja, kasutaja või kasutamise tunnuse (ühiskasutuses/ 
reservis) alusel. Otsingu käivitamiseks vajuta nupule „Otsi“. 
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Otsingu tulemustest saad valida 1 kuni mitu vara ning lisada märgitud varad komplekti.  

Varale lepingu lisamine 

Lepingut saab lisada nii arvelevõtmise ootel kui juba kasutusel väike- ja põhivaradele. Iga võib olla seotud 
mitme lepinguga ning ühe lepinguga võib olla seotud mitu vara. 

Varale lepingu lisamiseks ava vara kaart > vaheleht Lepingud > vajuta nuppu „Lisa lepingu andmed“. 

 

Avanevas aknas sisesta lepingupartneri nimi [1] ja vajuta nuppu „Edasi“[2]. 

 

Käivitub lepingupartnerite otsing.  

Kui asutuses lepingupartner leidub ning tal on kehtivaid lepinguid, siis kuvatakse aknasse tema lepingu(te) 
andmed: 
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Olemasoleva lepingu valimiseks vajuta nuppu „Vali“ [1] ning sulge aken.  

Kui otsitavat lepingupartnerit ei leitud või pakutud lepingud ei sobi, saad uue lepingu käsitsi sisestada. Selleks 
vajuta nuppu „Sisesta uus leping“ [2] 

UUE LEPINGU SISESTAMI NE  

 

Lepingu lisamisel tuleb täita ära järgnevad kohustuslikud väljad: 

 Lepingupartneri nimetus 

 Lepingu tüüp – valik etteantud lepingu tüüpide loetelust 

 Lepingu number 

 Lepingu sõlmimise kuupäev. 
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Kui vajalikud andmed on sisestatud, siis lepingu lisamiseks vajuta nuppu „Lisa leping“ 

 

Sisestatud leping lisatakse varakaardi „Lepingud“ vahelehele. 

 

Varaga seotud lepingut saab muuta [1] ja kustutada [2]. 

Lepingu muutmine 

Varale lisatud lepingut saab muuta. Selleks kliki lepingu real lepingu numbrile [1], mis avab lepingu 
detailandmete vaate.  

 

Lepingu muutmiseks vajuta nuppu „Muuda andmeid“. Avaneb lepingu sisestamise/ muutmise vorm. Tee 
vajalikud muudatused ning salvesta. Kui leping on seotud mitme varaga, siis rakenduvad muudatused korraga 
kõikidel vara kaartidel. 
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Lepingu kustutamine 

Lepingut on võimalik varakaardilt eemaldada/kustutada. 

Kui leping on seotud vaid 1 varaga, siis kustutamise kinnitamisel muutub leping mitteaktiivseks (leping saab 
staatuse "Kehtetu") ning seda uute varadega enam siduda ei saa. Kui aga leping on seotud veel mõne teise 
varaga, siis kustutatakse leping vaid konkreetselt varakaardilt. 

Kustutamisel küsitakse alati kinnitust! 

 

Kinnitamiseks vajuta nuppu „Jah“ 

Lepingu lõpetamine 

Varaga seotud kehtivat lepingut saab lõpetada. Selleks kliki lepingu real lepingu numbrile, mis avab lepingu 
detailandmete vaate. 

Lepingu detailandmete vaatel vajuta nuppu „Lõpeta leping“. 

 

Lõpetamisel küsitakse ülekinnitust. Kui lõpetamise kinnitad, siis leping saab staatuse „Kehtetu“ ning lepingu 
perioodi lõppkuupäevaks määratakse eilne kuupäev. 

Kehtetuid lepinguid varakaardil ei kuvata. Neid saad otsida/ vaadata vaid läbi varade otsingu > lepingute 
haldamise vaate (vt Varade lepingute otsimine). 

Ribakoodi trükkimine 

Vara ribakoodi etiketti saad trükkida varakaardilt ühekaupa (nii väike- kui põhivara korral) kui ka varade 
otsingust mitmele varale korraga. 
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Vara ribakoodi trükkimise alustamiseks ava vara kaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „Trüki 
ribakood“. 

 

Süsteem genereerib vara inventarinumbri alusel ribakoodi ning koostab ribakoodi etiketi. Portaalist 
genereeritud ribakoodi etikett kuvatakse PDF formaadis. Saad PDF faili avada ning ribakoodi andmed enne 
printerisse saatmist üle kontrollida. 

Ribakoodi etiketile trükitakse lisaks ribakoodile endale järgmised vara andmed: 

 Seerianumber [1] 

 Vara nimetus (kui vara nimetus on pikem kui 50 tähemärki, siis trükitakse esimesed 50 tm) [2] 

 Kiirinfo [3] 

 Vara inventarinumber koos asutuse prefiksiga [4] 

 

Algata PDF faili printimine. 

Ribakoodi printimiseks etiketiprinteriga peavad sinu arvutis olema vastavad printeri seadistused 
tehtud.  

Samale varale saad ribakoodi trükkida mitu korda. 

Ribakoodi trükkimine on lubatud kohe kui varale on unikaalne inventarinumber määratud (nt väikevara 
arvele võtmine algatatud). Ribakoodi saad trükkida olenemata vara staatusest. Suletud vara kaardilt ribakoodi 
trükkida ei saa (nt kui vara on maha kantud, hävitatud, võõrandatud jms). 
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MASSILINE RIBAKOODIDE  TRÜKKIMINE  

Käivita varade otsing (v  
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Varade otsimine Varade otsing) ning märgi otsingutulemuste loetelus varad, mille korral ribakoodi trükkida 
soovid. 

Algata massiline ribakoodide trükkimine nupuga „Alusta toimingut“ > „Trüki ribakoodid“ 

 

Süsteem genereerib iga märgitud vara inventarinumbri alusel ribakoodi ning koostab ribakoodi etiketi. 
Portaalist genereeritud ribakoodide etiketid kuvatakse PDF failina, kus iga etikett on failis eraldi lehekülg. 
Algata PDF faili printimine. 

Väikevara kopeerimine 

Portaalis loodud väikevara kaarti saab kopeerida. Varakaardi kopeerimisel luuakse uus varakaart samade 
andmetega, va algsele varale määratud kasutaja/ vastutaja. 

Kopeerimise algatamiseks ava vara kaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „Kopeeri“ 

 

 Avaneb vara kopeerimise aken. Kinnita kopeerimine vajutades nuppu „Kopeerin“ 
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Sulle kuvatakse kopeerimise teel loodud varakaart, kuhu on kantud samad andmed, mis algsel varal. Uus vara 
on staatuses „Sisestamisel“, varal puudub vastutaja ning kasutaja. 

Kui algne vara kuulus komplekti ja/või oli varaga seotud kehtivaid lepinguid, siis kuulub ka uus vara 
samasse komplekti ja/või on seotud sama(de) lepingu(te)ga. 

Väikevara jagamine 

Väikevara saab jagada kui arvele võetud vara kogus on suurem kui 1. Vara jagamisel luuakse uued 
varakaardid samade andmetega, mis algne vara, sh algsele varale määratud kasutaja/ vastutaja. 

Jagamise algatamiseks ava vara kaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „Jaga“.  

 

Avaneb vara jagamise aken, kus kuvatakse olemasolev kogus [1]. Märgi mitmeks uueks vara kaardiks 
olemasolev kogus jagatakse [2]. Väljale on süsteemi poolt eeltäidetud maksimaalne loodavate varakaartide 
arv. Süsteemi poolt pakutud varade arvu saad vähendada, nt jätad osa varast jagamata. 
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Kinnita varade jagamine vajutades nuppu „Jagan“. 

Süsteem käivitab vara jagamise, mille käigus luuakse uued varakaardid, kus iga varakaardi kogus on 1 ning 
vara soetusmaksumus = esialgne soetusmaksumus/ esialgne kogus.  

Uus vara saab staatuse „Sisestamisel“, varale on määratud vastutaja ning kasutaja. 

Kui algne vara kuulus komplekti ja/või oli varaga seotud kehtivaid lepinguid, siis vara jagamisel 
tekkinud uued varad kuuluvad samasse komplekti ja/või on seotud sama(de) lepingu(te)ga. 

Süsteem vähendab olemasoleva vara kogust jagatava koguse võrra ning arvutab algsele varale uue 
soetusmaksumuse: (esialgne soetusmaksumus * uus kogus) / esialgne kogus. 

Vara jagamisel tekkinud uute varakaartide numbreid näed vahelehel „Toimingute ajalugu“: 

 

Loodud väikevara kaardid leiad „Toimingud“ menüüst vahelehelt „Arvelevõtmise ootel väikevarad“.  
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Vara staatuse muutmine 

Arvele võetud vara staatust saab varahaldur käsitsi muuta (nii väike- kui põhivara).  

Iga vara kehtiva staatuse korral on süsteemi sisse kodeeritud, milliseid staatuseid saab varakaardile käsitsi 
määrata (vt tabel allpool). See on vajalik, et süsteemsed protsessid ei läheks katki ning varade toimingud 
oleksid korrektsed. 

Vara staatuse muutmiseks ava vara kaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „Muuda staatust“. 

Kui staatuse muutmine ei ole lubatud, siis muuda staatuse valikut ei kuvata. 

 

Avaneb staatuse muutmise aken, kus kuvatakse kehtiv staatus [1] ning valik uutest lubatud staatustest [2]. 

 

Vali uus staatus ning kinnita staatuse muutmine vajutades nuppu „Kinnitan“. Varakaardil kuvatakse uus 
staatus: 
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Vara staatuse korral lubatud väärtused: 

Kehtiv staatus Võimalikud uued staatused 

Sisestamisel - 

Kasutuses 
Remondis 
Hoolduses 
Ei ole kasutuses 
Tagastatud rendileandjale* 

Ei ole kasutuses 
Remondis 
Hoolduses 
Tagastatud rendileandjale* 

Remondis 
Kasutuses 
Ei ole kasutuses 

Hoolduses 
Kasutuses 
Ei ole kasutuses 

Võõrandamise ootel VÕI Võõrandamisel 
Kasutuses 
Ei ole kasutuses 

Mahakandmise ootel VÕI Mahakandmisel 
Kasutuses 
Ei ole kasutuses 

*kuvatakse vaid siis kui vara liik on „rendivara“.  

Pane tähele! 

 Kui varale määratakse staatus „Remondis“ või „Hoolduses“, siis muutub vara kaart kirjutuskindlaks. 
Vara andmeid saab muuta kui varale määrata uuesti staatus „Kasutuses“.  

 Rendivara rendileandjale tagastamisel (staatus „Tagastatud rendileandjale“) vara kaart suletakse 
ning vara kaardiga asutuses toiminguid algatada ei saa. Suletud kaarti saab vaid kopeerida. 

Kui varale määratakse staatus „Ei ole kasutuses“, siis eemaldatakse varalt kehtiv kasutaja ning vara 
muutub nähtavaks asutuse töötajatele ja teiste asutuste varahalduritele. Kasutuses mitte olevat vara 
saab tellida (vt Varade tellimine).  Tellimuse täitmisel antakse vara uuesti kasutusse või antakse üle 
teisele asutusele.   
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Rendivara tagastamine rendileandjale 

Rendivara saab tagastada rendileandjale nii ükshaaval vara kaardilt kui massitoiminguga varade otsingust.  
Ükshaaval vara rendileandjale tagastamiseks ava vara kaart ning vali „Alusta toimingut“ nupust „Muuda 
staatust“.  
 

 
 
Staatuse muutmise puhul on võimalikud valikud: Remondis, Hoolduses ja Tagastatud rendileandjale.  
Vali „Tagastatud rendileandjale“.  
 

 
 
Vara kaart saab staatuse „Tagastatud rendileandjale“. 
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Mitme rendivara korraga rendileandjale tagastamisel märgi varade otsingus linnukestega soovitud varad [1] 
ning nupu „Alusta toimingut“ alt vali „Tagastamine rendileandjale“ [2].  
 

 
 
Süsteem kuvab vaheakna, kus kuvatakse tagastatavate varade arvu.  
 

 
 
Kinnita toiming ja märgitud varade kaardid saavad staatuse „Tagastatud rendileandjale“. Vara kaart suletakse 
ning vara kaardiga asutuses toiminguid algatada ei saa. Suletud kaarti saab ainult kopeerida. 
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Uute põhivarade haldamine 

SAP süsteemist tulnud uued põhivarad tekivad menüüsse „Toimingud“ > vahelehele „Uued põhivarad“[1]. 

 

Siin lehel kuvatakse kõik põhivarad, mille staatus on „Sisestamisel“ ning mis vajavad portaalis arvele võtmist. 

Põhivarade loetelu saad filtreerida. Selleks sisesta lahtrisse Filter [2] otsisõna. Alates teise tähemärgi 
sisestamisest hakkab toimuma tabeli filtreerimine vastava otsisõna/sõnaosa järgi. Filtri eemaldamiseks 
kustuta otsisõna filtri väljalt!  

Uutele põhivaradele saad määrata korraga asukohta, vastutajat või kasutajat (toimub analoogselt 
väikevaraga, vt Massilised toimingud arvelevõtmise ootel varaga). 

Põhivara andmete täiendamine 

Põhivara andmete täiendamiseks/muutmiseks ava „Toimingud“ menüüst vaheleht „Uued põhivarad“ ning 
varakaardi avamiseks kliki põhivara nimetusele. 

 

Sulle avatakse SAP andmetega eeltäidetud varakaart. 

PÕHIVARA VORMI ANDMED 

Põhivara kaart on jagatud vahelehtedeks: Vara üldandmed, Vara lisaandmed, Seotud varad, Lepingud, 
Dokumendid, Kommentaarid ja Toimingute ajalugu. Vaikimisi satub varahaldur alati üldandmete lehele. 
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VAHELEHT „ÜLDANDMED“  

 

Põhivara kaardil kuvatakse kirjutuskindlana SAP süsteemist saadud põhiandmed, mida sa portaalis muuta ei 
saa: 

 Vara number  

 Vara inventarinumber 

 Vara nimetus 

 Vara lisakirjeldus 

 Vara üldandmed: 

o Soetusmaksumus 

o Jääkmaksumus 

o Kogus ja koguse ühik 

o Eluiga 
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Ülejäänud põhivara üldandmed on portaalipõhised ehk muudetavad analoogselt väikevara kaardile (vt 
Vaheleht „Vara üldandmed“). 

NB! Kui SAP süsteemis on põhivarale määratud aadress, vastutaja, kasutaja, seerianumber ning 
täiendav lisakirjeldus, siis portaali käivitamisel imporditakse vastavad andmed portaali. Hiljem nende 
andmeväljade väärtuseid SAPist ei uuendata! 

Põhivara algimpordil kaasa toodud SAP süsteemis sisestatud aadress kuvatakse vara asukoha plokis 
lisainfona. Portaalis tuleb põhivarale määrata aadress (ja ruum) admin-moodulis seadistatud asutuse vara 
asukohtade hulgast: 

 

Põhivara algimpordil eeltäidetud SAP täiendav lisakirjeldus (nn kolmas nimetus) kuvatakse portaalis 
andmeväljal „Kiirinfo“. Kiirinfo teksti kuvatakse varade loeteludes vara nimetuse juures tellitava lisainfona 
(kui hiirega üle nimetuse liikuda) ning trükitakse vara ribakoodi etiketile. Eeltäidetud kiirinfot saad muuta. 
Muudatusi tagasi SAP süsteemi ei kirjutata.  

Kui põhivara klassile on SAP süsteemis määratud kinnisvara tunnus, siis kuvatakse vara kaardi üldandmete 
plokis kinnisvara lisaväljad: pindala ja pindala ühik. Põhivara algimpordil eeltäidetakse vastavad andmeväljad 
SAP varakaardi kinnisvara vahelehel määratud andmetega. Kui SAP süsteemis on olemas kinnistusregistri 
number, siis lisatakse algimpordil vara kaardile automaatselt välise registri tunnus (Riigi kinnisvararegister) ja 
kinnistusregistri number. 
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VAHELEHT „VARA LISAANDMED“  

Lisaandmete vahelehel kuvatakse kirjutuskindlana SAP süsteemist saadud Ostuinfo, mida portaalis muuta ei 
saa: 

 Ettevõte, kust vara osteti/ renditi 

 Ettevõtte registrinumber 

 Ostuarve number 

 Ostuarve kuupäev 

 

SAP ostuinfo andmetele lisaks saad põhivara kohta sisestada portaalipõhiseid ostuandmeid (nt vastuvõtu 
dokumendi, saatelehe andmed), lisada põhivarale manuseid ning sisestada klassipõhiseid täiendavaid 
andmeid (analoogselt väikevarale, vt Vaheleht „Vara lisaandmed“). 

VAHELEHT „SEOTUD VARAD“  

Kui põhivara on peavara või alamvara, siis vahelehelt „Seotud varad“ saad vaadata konkreetse varaga seotud 
põhivarasid. 
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Kui seotud varad puuduvad, kuvatakse vahelehel sellekohast infot. 

 

VAHELEHT „LEPINGUD“  

Põhivara kaardi vahelehel „Lepingud“ näed varaga seotud kehtivaid lepinguid. Nt rendileping või 
hooldusleping. 

 

Lepingute vahelehel saad: 

 Varale lepingut juurde lisada [1] 

 olemasolevat lepingut muuta (selleks kliki lepingu real lepingu numbrile) [2] 

 lepingut eemaldada [3] 

Varaga seotud lepingute lisamise, muutmise ning eemaldamise protsess on kirjeldatud peatükis Varale 
lepingu lisamine. 

VAHELEHT „DOKUMENDID“  

„Dokumendid“ vahelehelt saad VAADATA portaalis põhivaraga tehtud tegevuste käigus loodud dokumente 
(nt arvelevõtmise akt, üleandmise-vastuvõtmise akt, mahakandmise taotlus jne). Need tekivad sinna 
automaatselt ning neid muuta ega lisada ei saa.  



53 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

 

Iga dokumendi kohta kuvatakse: 

Dokumendi nr – dokumendi kinnitamisel omistatud number (kui on) 

Liik – dokumendi liigi nimetus ja koostamise aeg, on link dokumendi veebivormile 

Staatus – dokumendi staatus 

Kinnitaja – dokumendi kinnitaja nimi (kui on) 

Kinnitamise kp – dokumendi kinnitamise aeg (kui on). Kui dokumendi kinnitamisel tekkis otsus, siis kuvatakse 
siin lisaks viide otsuse PDFile (nt mahakandmise otsuse korral). 

VAHELEHT „KOMMENTAARID“  

„Kommentaarid“ vahelehel saad varakaardile lisada uut kommentaari ning vaadata juba lisatud 
kommentaare.  Vahelehel kuvatakse ka varaga tehtud toimingute käigus tekkinud kommentaare (nt 
mahakandmise algatamine, hävitamata jätmine jms). 

 

Põhivarale kommentaari lisamine toimub analoogselt väikevarale (vt Vaheleht „Kommentaarid“). 

VAHELEHT „TOIMINGUTE AJALUGU“  

Toimingu ajaloo alla kuvatakse kõik portaalis põhivaraga tehtud toimingud nt vara arvelevõtmine, vara 
vastutusele võtmine. 

Siit saab vaadata, kes millal varaga toimingut tegi ning mis varakaardiga/ dokumendiga muutus. Süsteem 
salvestab nii protsessi jätkavad kui ka katkestavad toimingud (nt vara kasutusele võtmisest keeldumine, 
taotluse kooskõlastamiselt tagasi lükkamine). 

Toimingute ajalugu on järjestatud toimingu aja järgi kahanevalt, hilisemad eespool. 
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Kuna toimingute ajalugu võib olla väga pikk, siis saad vajadusel toiminguid filtreerida ning määrata mitu 
toimingu kirjet kuvatakse ühel leheküljel. 

 

Vara arvelevõtmine 

Väike- ja põhivara arvele võtmine toimub vara kaardilt. Vara saab arvele võtta ainult ühekaupa. Enne arvele 
võtmist kontrolli, kas sul on täidetud kõik vara kaardi kohustuslikud andmeväljad. 

Väikevara arvele võtmine 

Pane tähele! 

Väikevara arvele võtmiseks peavad vara kaardil olema kindlasti täidetud väljad: 

Nimetus 
Liik 
Soetusmaksumus 
Soetamise aeg 
Kogus ja ühik 
Vara asukoht 
Vastutaja 
Kasutaja (konkreetne isik, ühiskasutuses või reservis) 

Väikevara inventarinumber võib puududa. Sel juhul genereerib süsteem varale ise inventarinumbri. 
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Arvele võtmise algatamiseks vajuta nupule „Võta arvele“.  

Kui mõni kohustuslik andmeväli on täitmata, kuvatakse Sulle sellekohane veateade ning arvelevõtmine 
katkestatakse. 

VARA ARVELEVÕTMISE AK TI KOOSTAMINE  

Peale „Võta arvele“ nupu vajutamist koostab süsteem automaatselt vara arvele võtmise akti. Vara kaart saab 
staatuse „Kooskõlastamisel“. 

Kui vara arvelevõtmise akti kooskõlastamine on admin-moodulis sisse lülitatud, siis genereerib süsteem akti 
kooskõlastusringi. Sulle avatakse akti vaheleht „Kooskõlastusringid“ [1], mis on eeltäidetud vastavalt admin-
moodulis määratud kooskõlastusringi sammudele.  Vara arvele võtmise akti staatus on „Koostamisel“ [2]. 

Vara arvelevõtmise akt on jaotatud vahelehtedeks: Vara üldandmed, Vara lisaandmed ning 
Kooskõlastusringid. Vara üld- ja lisaandmete vahelehel kuvatakse arvele võetava vara andmed.  

Vara arvelevõtmise aktile kuvatakse vaid need vara üld- ja lisaandmed, mis on varakaardil täidetud. 

Vara arvelevõtmise aktil vara andmeid muuta ei saa. Kui sul on vaja teha parandusi, siis pead arvelevõtmise 
akti esitamisest loobuma, vajutades nuppu „Loobun“. Sulle avatakse uuesti varakaardi vaade, mis on staatuse 
„Sisestamisel“. 
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Vara arvelevõtmise akti kooskõlastamisele esitamine 

Kui mõne menetlusrolli täitja puudub siis saad selle ise valida (kasutades isikuotsingut). Lisaks saad määrata 
tähtajad ning vajadusel juurde lisada täiendavaid kooskõlastajaid (nupp „Lisa kooskõlastaja“ [3]). 

Kui seadistused tehtud, vajuta nuppu „Algatan kooskõlastuse“.  Kooskõlastamisel vara eemaldatakse „Arvele 
võtmise ootel väikevarad“ menüüst.  

Kooskõlastamisele esitatud vara arvelevõtmise akti saad vaadata vara kaardi vahelehelt „Dokumendid“: 

 

Alles siis kui kõik kooskõlastused on saadud ja vara arvele võtmine on kinnitatud, saab vara staatuse 
„Kasutuses“.  

NB! Kui kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab vara akt kohe peale arvele võtmise algatamist 
staatuse „Kinnitatud“. Akti kinnitajaks on sel juhul vara arvelevõtmise algatanud varahaldur. 

Kui vara arvelevõtmise akti kooskõlastamine on välja lülitatud, aga vara klassi korral on nõusolekud 
vajalikud, siis jääb vara nii kauaks staatusesse „Kooskõlastamisel“ kuni kasutaja ja vastutaja on 
nõusoleku andnud. Kui mõlemad nõusolekud on saadud, siis saab arvelevõtmise akt automaatselt 
staatuse „Kinnitatud“ ning vara läheb kasutusse. 
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VASTUTAJA/  KASUTAJA NÕUSOLEKU KÜSIMINE  

Admin-moodulis saab iga asutus määrata, milliste vara klasside korral on kasutaja ja vastutaja nõusoleku 
küsimine vajalik (ärireegel „Vara kasutamisega/vastutamisega/ üleandmisega nõustumine vajalik“). 

Kui asutuse ärireeglites on arvelevõetava vara klassi korral vara vastutajaks (ja kasutajaks) määratud 
töötaja(te) nõusolek vajalik, siis lisab süsteem kooskõlastusringi kasutaja ning vastutaja nõusoleku küsimise 
sammu(d). Kui kasutaja kohta on märgitud "Ühiskasutuses" või "Reservis", siis kasutajale sammu ei 
genereerita. 

 

Kooskõlastamise algatamisel loob süsteem tööülesande esmalt vara kasutajale – ettepanek vara kasutusele 
võtmiseks.  

Kasutajaks määratud töötaja töölaual kuvatakse tööülesanne „Vara kasutusele võtmine“: 

 

Tööülesandest näeb kasutaja talle kasutusse antava vara põhiandmeid. Lisaks kuvatakse ettepanekus 
üleriigiliselt kokku lepitud vara kasutamisega nõustumise teksti: „Olen teadlik vara kasutusse võtmisega 
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kaasnevast vastutusest mulle üle antud vara säilimise eest ning kohustusest kasutada vara heaperemehelikult 
ja tasuda süü olemasolul sellele tekkinud kahju.“ 

 

Töötaja saab vara kasutusele võtmise ettepanekuga nõustuda või lükata tagasi.  Tagasi lükkamisel peab 
töötaja sisestama põhjenduse.  

Kui kasutaja on nõustunud, siis loob süsteem tööülesande vara vastutajale – ettepanek vara vastutusele 
võtmiseks.  

Vastutava töötaja töölaual kuvatakse vastav tööülesanne „Vara vastutusele võtmine“: 

 

Tööülesandest näeb kasutaja talle vastutusele antava vara andmeid ning vara kasutajat [1]. Lisaks kuvatakse 
ettepanekus üleriigiliselt kokku lepitud vara vastutamisega nõustumise teksti:  „Olen teadlik oma vastutusest 
vara olemasolu ja kasutamiskõlblikkuse ning vara kohta infosüsteemis peetavate andmete õigsuse eest.“ 
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Töötaja saab vara vastutusele võtmise ettepanekuga nõustuda või lükata tagasi. Tagasi lükkamisel peab 
töötaja sisestama põhjenduse. 

Kui mõlemad nõusolekud on saadud, jätkub akti tavakooskõlastamise protsess.  

Kui kasutaja või vastutaja keeldub vara kasutusele/ vastutusele võtmisest, siis saab vara kaart staatuse 
„Korrigeerimisel“ ning sulle saadetakse töölauale sellekohane teade koos töötaja sisestatud põhjendusega. 

Kui vara arvelevõtmise akti kooskõlastamine on välja lülitatud, aga vara klassi korral on nõusolekud 
vajalikud, siis jääb vara nii kauaks staatusesse „Kooskõlastamisel“ kuni kasutaja ja vastutaja on 
nõusoleku andnud. Kui mõlemad nõusolekud on saadud, siis saab arvelevõtmise akt automaatselt 
staatuse „Kinnitatud“ ning vara läheb kasutusse. 

 

Nõusolekute küsimise kajastamine varakaardil 

Kui oled vara arvelevõtmise algatanud ning vajalik on kasutajaks/ vastutajaks määratud töötajate nõusolekud, 
siis kuvatakse sulle varakaardil sellekohane info: 
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Lisaks saad jälgida vara arvelevõtmise akti kooskõlastusprotsessi seisu varakaardi vahelehelt „Dokumendid“. 
Ava kooskõlastamisel arvelevõtmise akt klikkides akti nimetusele ning vaata vahelehelt „Kooskõlastusringid“ 
kelle käes menetlusjärg on: 
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VARA ARVELEVÕTMISE AK TI KINNITAMINE  

Kui vara klassi korral vastutaja/kasutaja nõusolekud vajalikud ei ole, siis läheb akt peale kooskõlastamise 
käivitamist automaatselt kooskõlastusringi esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub akt 
kohe kinnitajale.  

Kui vastutaja/ kasutaja nõusolekud on vajalikud, siis enne kooskõlastamist/ kinnitamist ei algatata kui kõik 
vajalikud nõusolekud on saadud. 

Kinnitaja saab vara arvelevõtmise kinnitada või lükata tagasi:  

 

Kui kinnitaja annab oma nõusoleku, siis saab vara arvelevõtmise akt numbri ning kinnitamise kuupäeva. Vara 
saab staatuse „Kasutuses“ ning sulle saadetakse töölauale teade akti kinnitamise kohta: 
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Kinnitamiselt tagasi lükkamisel saab vara kaart staatuse „Korrigeerimisel“ ning Sulle saadetakse töölauale 
sellekohane teade. 

Kinnitatud vara arvelevõtmise akti saad vaadata varakaardi vahelehelt „Dokumendid“. Dokumendi juures 
kuvatakse kinnitamisel genereeritud dokumendi number, kinnitamise aeg ning kinnitaja nimi. 

Kasutuses vara kaardil kuvatakse vara arvelevõtmise aeg. 

 

Kui kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab vara akt kohe peale arvelevõtmise algatamist staatuse 
„Kinnitatud“. Akti kinnitajaks on sel juhul vara arvelevõtmise algatanud varahaldur. 

 

VARA KORRIGEERIMINE J A UUESTI ARVELE VÕTM ISE ALGATAMINE  

Kui vara kasutaja/ vastutaja lükkavad ettepaneku tagasi või arvelevõtmise akti kooskõlastaja/ kinnitaja ei 
anna aktile oma kooskõlastust, siis läheb vara arvelevõtmine korrigeerimisele.  Sulle saadetakse töölauale 
sellekohane teade: 

 

Varakaart saab staatuse „Korrigeerimisel“. Kui vähemalt üks nõusolek oli eelnevalt saadud, siis saab vara 
arvelevõtmise akt staatuse „Tagasi lükatud“. Tagasi lükatud arvelevõtmise akt kuvatakse varakaardi vahelehel 
„Dokumendid“. 

Varakaardi päises kuvatakse sulle tagasi lükanud töötaja sisestatud põhjendust: 
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Tee varakaardil vajalikud muudatused (nt määra uus kasutaja või vastutaja) ning algata vara arvelevõtmise 
protsess uuesti.  

NB! Kui vara kasutaja/ vastutaja ei muutu ning nende nõusolekud olid eelnevalt olemas, siis uuesti 
nendele tööülesannet ei saadeta. Arvelevõtmise akti kooskõlastusringis saavad nende sammud 
automaatselt täidetuks. 

Arvelevõtmise algatamisel koostab süsteem uue vara arvelevõtmise akti. 

Vara vastutaja muutmine ning korrigeeritud varakaardi uuesti arvelevõtmise algatamine kajastub ka 
varakaardi toimingute ajaloos: 
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Uue põhivara arvelevõtmine 

Põhivara arvelevõtmise algatamiseks vajuta põhivara kaardil nupule „Võta arvele“.  

 

Pane tähele! 

Põhivara arvele võtmiseks peavad lisaks SAP algandmetele vara kaardil olema kindlasti täidetud väljad: 

Vara asukoht 
Vastutaja 
Kasutaja (konkreetne isik, ühiskasutuses või reservis) 

Põhivara inventarinumber peab olema asutuse piires unikaalne. Kui number on mõne teise vara 
inventarinumbrina juba kasutusel, siis kuvab Süsteem sellekohase veateate ning saadab teavituse 
(emaili) asutuse ärireeglites määratud põhivara teavituste saajale. 

Kui mõni kohustuslik andmeväli on täitmata, kuvatakse sulle sellekohane veateade ning arvelevõtmine 
katkestatakse. 

Põhivara arvelevõtmise protsess on analoogne väikevara arvelevõtmisega (vt Väikevara arvele võtmine). 

Kui kõik kooskõlastused on saadud ja vara arvele võtmine on kinnitatud, siis saab põhivara staatuse 
„Kasutuses“. Kasutuses põhivara eemaldatakse „Uued põhivarad“ menüüst. 

NB! Kui SAP süsteemis on põhivarale määratud vastutaja (vastutava struktuuriüksuse juht), siis portaali 
käivitamisel saab põhivara staatuse „Kasutuses“ ning olemasolevaid põhivarasid uuesti portaalis arvele 
võtma ei pea.  

Vara kasutaja/ vastutaja muutmine ehk vara 
üleandmine 

Kasutuses vara kaardil vara kasutaja/ vastutaja andmeid muuta ei saa. Vara olemasoleva kasutaja/ vastutaja 
muutmiseks tuleb algatada üleandmise-vastuvõtmise protsess. 

Vara vastutaja muutmine 

Kui vara on arvele võetud ning kasutuses (nii väike- kui põhivara), siis saab vara vastutajat muuta: 

 varakaardilt  
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 varade otsingutulemuste vaatest mitmel varal korraga 

Vara vastutaja muutmiseks ava varakaart ja vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „Muuda vastutajat“. 

 

Avaneb vara vastutaja muutmise dialoog, kus kuvatakse praegune vastutaja [1]. Määra uus vastutaja [2] – 
vastutaja valimine toimub läbi isiku otsingu asutuse töötajate hulgast. 

 

Vara üleandmisel teisele vastutajale saad soovi korral täita ka üleandmise info [3]: 

 Üleandmise kuupäev 

 Üleandmise alusdokument  

 Vastuvõtmise alusdokument 

 Üleandmise kommentaar 

Nende väljade täitmine ei ole kohustuslik. Kui üleandmise info on täidetud, siis kuvatakse see vara 
üleandmise-vastuvõtmise aktil. 
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NB! Kui vara üleandmise kuupäev ei ole veel teada, siis määratakse vara üleandmise kuupäevaks 
üleandmise-vastuvõtmise akti kinnitamise kuupäev. 

Kui uus vastutaja on määratud, siis kinnita vara üleandmise algatamine nupust „Kinnitan“. 

VARA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKTI KO OSTAMINE  

Peale „Kinnitan“ nupu vajutamist koostab süsteem automaatselt vara üleandmise-vastuvõtmise akti. Vara 
kaart saab staatuse „Üleandmisel“. 

Kui vara üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastamine on admin-moodulis sisse lülitatud, siis genereerib 
süsteem akti kooskõlastusringi. Sulle avatakse akti vaheleht „Kooskõlastusringid“ [1], mis on eeltäidetud 
vastavalt admin-moodulis määratud kooskõlastusringi sammudele.  Vara üleandmise-vastuvõtmise akti 
staatus on „Koostamisel“ [2]. 

 

Vara üleandmise-vastuvõtmise akt on jaotatud vahelehtedeks: Üldandmed ning Kooskõlastusringid. 
Üldandmete vahelehel kuvatakse vara üleandja [3] ja vara vastuvõtja [4] ning üleantava/vastuvõetava vara 
andmed [5].  Kui üleantavaid varasid on mitu, siis Süsteem arvutab varade soetusmaksumuse kokku. 
Põhivarade üleandmise korral arvutab süsteem põhivarade jääkmaksumuse kokku. 



67 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

 

Vara üleandmise-vastuvõtmise aktil andmeid muuta ei saa. Kui sul on vaja teha parandusi, siis pead 
üleandmisest loobuma, vajutades nuppu „Loobun“. Sulle avatakse uuesti varakaardi vaade, mis on staatuse 
„Kasutuses“ ja kus on taastatud algseis. 

Vara üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastamisele esitamine 

Enne üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastamisele esitamist vaata vahelehel „Kooskõlastusringid“ üle 
kooskõlastusringi seis. 

Kui mõne menetlusrolli täitja puudub siis saad selle ise valida (kasutades isiku otsingut). Lisaks saad määrata 
tähtajad ning vajadusel juurde lisada täiendavaid kooskõlastajad (nupp „Lisa kooskõlastaja“). 

Kui seadistused tehtud, vajuta nuppu „Algatan kooskõlastuse“.   

Varakaardi staatus on „Üleandmisel“ ning üldandmete vahelehel kuvatakse vastutaja (või kasutaja) plokis 
praegune ning uus vastutaja (kasutaja): 
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Kooskõlastamisele esitatud vara üleandmise-vastuvõtmise akti saad vaadata vara kaardi vahelehelt 
„Dokumendid“: 

 

Alles siis kui kõik nõusolekud on saadud ja vara üleandmine-vastuvõtmine on kinnitatud, saab vara uuesti 
staatuse „Kasutuses“. 

NB! Kui kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab üleandmise-vastuvõtmise akt kohe peale 
üleandmise algatamist staatuse „Kinnitatud“. Akti kinnitajaks on sel juhul vara üleandmise algatanud 
varahaldur. 

Kui vara üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastamine on välja lülitatud, aga vara klassi korral on 
nõusolekud vajalikud, siis jääb vara nii kauaks staatusesse „Üleandmisel“ kuni vara üleandja ning 
vastuvõtja on nõusoleku andnud. Kui mõlemad nõusolekud on saadud, siis saab üleandmise-
vastuvõtmise akt automaatselt staatuse „Kinnitatud“ ning vara läheb kasutusse. 

 

ÜLEANDJA NING VASTUVÕ TJA NÕUSOLEKU KÜSIMINE  

Kui asutuse ärireeglites on üleantava vara klassi korral nõusoleku küsimine vajalik, siis lisab süsteem 
kooskõlastusringi üleandja ning vastuvõtja nõusoleku küsimise sammu(d). Vastuvõtja sammu nimetus 
tuleneb üleandmise protsessist, kas muudetakse vara vastutajat või kasutajat. 
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Kooskõlastamise algatamisel loob süsteem tööülesande esmalt vara üleandjale – ettepanek vara 
üleandmiseks teisele vastutajale (või kasutajale). 

Praeguse vastutaja töölaual kuvatakse tööülesanne „Vara üleandmine teisele vastutajale“: 

 

Tööülesandest näeb töötaja tema poolt üleantava vara põhiandmeid. Lisaks kuvatakse vara vastuvõtja [1]: 
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Töötaja saab vara üleandmise ettepanekuga nõustuda või lükata tagasi.  Tagasi lükkamisel peab töötaja 
sisestama põhjenduse.  

Kui vara üleandja on nõustunud, siis loob süsteem tööülesande vara vastuvõtjale – ettepanek vara 
vastutusele/ kasutusele võtmiseks. 

Kui mõlemad nõusolekud on saadud, jätkub akti tavakooskõlastamise protsess.  

Kui üleandja keeldub vara üleandmisest või vastuvõtja keeldub vara kasutusele/ vastutusele võtmisest, siis 
saab vara kaart staatuse „Korrigeerimisel“ ning sulle saadetakse töölauale sellekohane teade koos töötaja 
sisestatud põhjendusega. 

Kui vara üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastamine on välja lülitatud, aga vara klassi korral on 
nõusolekud vajalikud, siis jääb vara nii kauaks staatusesse „Üleandmisel“ kuni üleandja ja vastuvõtja 
on nõusoleku andnud. Kui mõlemad nõusolekud on saadud, siis saab üleandmise-vastuvõtmise akt 
automaatselt staatuse „Kinnitatud“ ning vara läheb kasutusse. 

VARA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKTI KI NNITAMINE  

Kui vara klassi korral vastutaja/kasutaja nõusolekud vajalikud ei ole, siis läheb akt peale üleandmise 
algatamist automaatselt kooskõlastusringi esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub akt 
kohe kinnitajale.  

Kui vastutaja/ kasutaja nõusolekud on vajalikud, siis enne kooskõlastamist/ kinnitamist ei algatata kui kõik 
vajalikud nõusolekud on saadud. 

Kinnitaja saab vara üleandmise kinnitada või lükata tagasi:  
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Kui kinnitaja annab oma nõusoleku, siis saab vara üleandmise-vastuvõtmise akt numbri ning kinnitamise 
kuupäeva. Vara saab staatuse „Kasutuses“, vara kaardil muudetakse vastutaja (või kasutaja) ning sulle 
saadetakse töölauale teade akti kinnitamise kohta: 

 

Kinnitamiselt tagasi lükkamisel saab vara kaart staatuse „Korrigeerimisel“ ning sulle saadetakse töölauale 
sellekohane teade. 

Kinnitatud vara üleandmise-vastuvõtmise akti saad vaadata varakaardi vahelehelt „Dokumendid“.  
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Kui kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab vara üleandmise-vastuvõtmise akt kohe peale 
üleandmise algatamist staatuse „Kinnitatud“. Akti kinnitajaks on sel juhul vara üleandmise algatanud 
varahaldur. 

 

VARA ÜLEANDMISE KORRI GEERIMINE  

Kui vara üleandja/ vastuvõtja lükkavad ettepaneku tagasi või üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastaja/ 
kinnitaja ei anna aktile oma kooskõlastust, siis läheb vara üleandmine korrigeerimisele.  Sulle saadetakse 
töölauale sellekohane teade: 

 

Varakaart saab staatuse „Korrigeerimisel“. Kui vähemalt üks nõusolek oli eelnevalt saadud, siis saab vara 
üleandmise-vastuvõtmise akt staatuse „Tagasi lükatud“. Tagasi lükatud üleandmise-vastuvõtmise akt 
kuvatakse varakaardi vahelehel „Dokumendid“. 

Varakaardi päises kuvatakse sulle tagasi lükanud töötaja sisestatud põhjendust: 
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Üleandmise korrigeerimisel on sul 2 võimalust: 

 Määrata uus vastutaja (kasutaja) [1] 

 Loobuda üleandmisest [2] 

Kui korrigeerimisele saadeti vastutaja muutmine, siis saad määrata uue vastutaja nupuga „Muuda vastutajat“ 
(uuele kasutajale üleandmise korrigeerimisel kuvatakse siis vastavalt nupp „Muuda kasutajat“). Avaneb tuttav 
vastutaja muutmise aken, kus andmed on eeltäidetud üleandmise algatamisel sisestatud infoga. Vali uus 
vastutaja ning kinnita vastutaja muutmine nupust „Kinnita“. 

Süsteem loob uue vara üleandmise-vastuvõtmise akti ning protsess hakkab otsast peale. 

NB! Kui üleandja nõusolek oli eelnevalt olemas, siis uuesti temale tööülesannet ei saadeta. 
Üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastusringis saab tema samm automaatselt täidetuks. 

Üleandmise saad katkestada kui korrigeerimisel vara kaardil vajutad nuppu „Loobun üleandmisest“. Süsteem 
küsib ülekinnitust.  

Üleandmise katkestamisel taastatakse vara kaardi algseis: vara vastutajaks jääb praegune vastutaja ning 
varakaart saab staatuse „Kasutuses“. Üleandmisega eelnevalt nõustunud töötajale saadetakse tühistamise 
teade: 
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Vara kasutaja muutmine 

Kui vara on arvele võetud ning kasutuses (nii väike- kui põhivara), siis saab vara kasutajat muuta: 

 varakaardilt  

 varade otsingutulemuste vaatest mitmel varal korraga 

Vara kasutaja muutmiseks ava varakaart ja vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „Muuda kasutajat“. 

 

 

Avaneb vara kasutaja muutmise dialoog, kus kuvatakse praegune kasutaja [1] ning uue kasutaja valik [2]. 
Uueks kasutajaks võid valida konkreetse isiku (läbi töötaja otsingu), määrata vara ühiskasutusse või reservi. 
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Saad märkida, kas kasutaja muutumisel on vajalik vara vastutaja nõusolek [3].  

Vara üleandmisel teisele kasutajale saad soovi korral täita ka üleandmise info [4]: 

 Üleandmise kuupäev 

 Üleandmise alusdokument  

 Vastuvõtmise alusdokument 

 Üleandmise kommentaar 

Nende väljade täitmine ei ole kohustuslik. Kui üleandmise info on täidetud, siis kuvatakse see vara 
üleandmise-vastuvõtmise aktil. 

NB! Kui vara üleandmise kuupäev ei ole veel teada, siis määratakse vara üleandmise kuupäevaks 
üleandmise-vastuvõtmise akti kinnitamise kuupäev. 

Kui uus kasutaja on valitud, siis kinnita vara üleandmine nupuga „Kinnitan“. 

Peale „Kinnitan“ nupu vajutamist koostab süsteem automaatselt vara üleandmise-vastuvõtmise akti. Vara 
kaart saab staatuse „Üleandmisel“.   

Uuele kasutajale vara üleandmise protsess on analoogne vastutajale üleandmise protsessiga (vt Vara 
vastutaja muutmine).  

Kui asutuse ärireeglites on vara klassi korral nõusolekute küsimine vajalik, siis lisatakse kooskõlastusringi 
üleandja ja vastuvõtja nõusoleku küsimise sammud. Kui praeguse või uue kasutaja kohta on märgitud 
"Ühiskasutuses"/ "Reservis", siis nõusoleku küsimise sammu ei genereerita. 

Kui üleandmise algatamisel märkisid, et vastutaja nõusolek on vajalik, siis lisatakse kooskõlastusringi täiendav 
vastutajalt nõusoleku küsimise samm: 
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Kui praeguse ja uue kasutaja nõusolekud on olemas, siis genereerib süsteem vara vastutajale tööülesande – 
vara kasutaja muutumisega nõustumine. 

Vara üleandmist ei saa enne kinnitada kui vastutaja nõusolek on olemas. 

Vastutaja nõusoleku küsimise sammu saad üleandmise protsessi lisada ka siis kui asutuse ärireeglites 
pole antud vara klassi korral kasutaja/ vastutaja nõusolek vajalik. 

Massiline kasutaja/ vastutaja muutmine 

Varade otsingutulemuste loetelus saad märkida mitu vara (nii põhi- kui väikevara) ning määrata neile korraga 
uue kasutaja/ vastutaja. 

MASSILINE KASUTAJA MU UTMINE  

Märgi varad, mida soovid korraga üleanda (uut kasutajat määrata) ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > 
„Muuda kasutajat“. 

 

Avaneb kasutaja muutmise aken.  
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Vali uus kasutaja [1] ning märgi, kas vastutaja nõusolek on vajalik [2]. Vajadusel saad täita vara üleandmise 
info [3].  

 

Algata mitme vara korraga üleandmine nupuga „Kinnitan“. Süsteem genereerib üleandmise-vastuvõtmise 
aktid nii, et iga praeguse kasutaja vara(de) kohta genereeritakse eraldi akt ning käivitatakse akti 
kooskõlastamine. 

NB! Kui vähemalt 1 vara klassi korral on kasutaja/ vastutaja nõusolek vajalik, siis küsitakse kõikide 
üleandmise-vastuvõtmise aktile kantud varade kohta praeguse ja uue kasutaja nõusolekut. 

Kui vara üleandmise-vastuvõtmise akti kooskõlastusringis pole kõik menetlusrolli täitjad määratud, siis 
automaatset kooskõlastamist algatada ei saa ning akt jääb staatusesse „Koostamisel“. Sulle kuvatakse 
asutuse töölaual sellekohane teade: 

 

Ava akt klikkides dokumendi nimetusele, määra puuduvad menetlusrolli täitjad ning esita akt 
kooskõlastamisele. 

Vara kasutusele võtmise ettepanekus kuvatakse varade nimekiri: 
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Kasutaja/ vastutaja saab anda nõusoleku kogu vara nimekirjale või ettepaneku tagasi lükata. Ükshaaval 
nõustuda ei saa. 

MASSILINE VASTUTAJA M UUTMINE  

Märgi varad, mida soovid korraga üleanda (uut vastutajat määrata) ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > 
„Muuda vastutajat“. 

 

Avaneb vastutaja muutmise aken.  

Vali uus vastutaja [1]. Vajadusel saad täita vara üleandmise info [2]. 
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Algata mitme vara korraga üleandmine nupuga „Kinnitan“. Süsteem genereerib üleandmise-vastuvõtmise 
aktid nii, et iga praeguse vastutaja vara(de) kohta genereeritakse eraldi akt ning käivitatakse akti 
kooskõlastamine. 

Mitme vara korraga uuele vastutajale üleandmise protsess on analoogne kasutaja protsessiga (vt massiline 
kasutaja muutmine), va vastutaja nõusoleku küsimise samm, mida vastutajate muutumise korral ei lisandu. 
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Vara mahakandmine ja hävitamine 

Vara mahakandmise algatamine 

Arvele võetud vara (nii väike- kui põhivara) mahakandmist saab algatada nii ükshaaval vara kaardilt kui ka 
mitme vara osas korraga varade otsingust.  

MAHAKANDMISE ALGATAMI NE VARA KAARDILT  

Mahakandmise algatamiseks ava vara kaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > “Algata 
mahakandmine“.  

 

MAHAKANDMISE ALGATAMI NE MITME VARA OSAS K ORRAGA  

Mahakandmise algatamiseks märgi varade otsitulemustes linnukesega mahakandmisele minevad varad [1] 
ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > “Algata mahakandmine“ [2].  
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Sulle avaneb vara mahakandmise algatamise vaade. 

 

Mahakandmise algatamiseks tuleb täita mahakandmise selgitus [1] (kuni 500 tähemärki).  
Saad märkida, kas maha kantav vara vajab hävitamist [2]. Kui jah, siis tuleb täita hävitamise selgitus [3] (kuni 
500 tähemärki). 

Kinnita vara mahakandmisele määramine nupuga „Kinnitan“. Vara saab staatuse „Mahakandmise ootel“ 
ning vara andmeid vara kaardil muuta ei saa. 

 

Mahakandmise algatamisel sisestatud selgitus (ja hävitamise selgitus) kuvatakse vara kaardi vahelehel 
„Kommentaarid“ uue kommentaarina. 

NB! Peavara ilma alamvara(de)ta maha kanda ei saa! Kui mahakantav põhivara on peavara, siis saavad 
tema alamvarad automaatselt staatuse „Mahakandmise ootel“. 

Vara mahakandmiselt tagasi võtmine 

Kui vara mahakandmine on algatatud (vara staatus on „Mahakandmise ootel“ või „Mahakandmisel“), aga 
vara on vaja mahakandmiselt tagasi võtta, siis saab seda teha läbi varakaardi staatuse muutmise, vt  

Vara staatuse muutmine. 
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Mahakandmise ootel varade haldamine 

Menüüs „Toimingud“ vahelehel „Mahakandmise ootel“ kuvatakse varad, mis on staatuses „Mahakandmise 
ootel“ ja mille kohta ei ole veel mahakandmise taotlust koostatud.   

 

Kui mahakandmise ootele märgitud vara ei soovita tegelikult maha kanda, siis tuleb avada vara kaart ning 
muuta käsitsi vara staatust. Vara eemaldatakse mahakandmise ootel loetelust. 

Mahakandmise taotluse koostamine 

Märgi mahakandmise ootel varad ning vajuta nuppu „Koosta mahakandmise taotlus“. 

Sulle avatakse süsteemi poolt genereeritud varade mahakandmise taotlus, mille staatus on „Koostamisel“. 
Taotlusele kantud varad saavad staatuse „Mahakandmisel“ning eemaldatakse Toimingud menüü vahelehelt 
„Mahakandmise ootel“. Vara mahakandmise taotluse viide tekib kõikidele taotlusele kantud varade 
kaartidele, vahelehele „Dokumendid“. 
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Vara mahakandmise taotluse päises kuvatakse taotluse üldandmed: 

Asutus 

Koostaja 

Põhivarade soetusmaksumus kokku – mahakandmisele kuuluvate põhivarade soetusmaksumus kokku. 

Põhivarade jääkmaksumus kokku – mahakandmisele kuuluvate põhivarade jääkmaksumus kokku. 

Väikevarade soetusmaksumus kokku – mahakandmisele kuuluvate väikevarade soetusmaksumus kokku. 

Täida „Vara  mahakandmise õiguslik alus ja/või üldtingimused“  (nt mis alustel vara maha kantakse jm 
mahakandmisega seotud tingimused) – siin sisestatud tekst kuvatakse vara mahakandmise otsusel. 

Mahakantavate varade loetelus on varad grupeeritud liigi alusel – põhivarad [1] ja väikevarad [2]. Liigi 
siseselt grupeeritakse varad vastutajate kaupa.  

Mahakantava vara plokis kuvatakse vara põhiandmeid. Lisaks põhiandmetele kuvatakse iga vara kohta: 
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 Mahakandmise selgitus – vara mahakandmise algatamisel sisestatud selgitus. Selgitust on võimalik 
taotluse peal muuta/täiendada. Muutmiseks vajuta teksti taga linki „Muuda“ [1]. 

 Hävitamise märge (jah/ei) – kui vara mahakandmise algatamisel märgiti hävitamise vajadus, siis on 
linnuke märgitud.  Tunnust saab eemaldada. 

 Hävitamise selgitus – välja kuvatakse vaid siis, kui on varal on märge „Kuulub hävitamisele“. Selgituse 
muutmiseks vajuta linki „Muuda“[2] . 

Kui selgituse tekst on väga pikk, siis kogu teksti vara plokis välja ei kuvata! Tervikteksti nägemiseks 
vajuta linki Muuda. Menetlusse saadetud ja kinnitatud dokumendis on terviktekst välja kuvatud. 

 

Kui taotlus sisaldab hävitamist vajavat vara, siis sisesta hävitamise üldtingimused. Siin sisestatud tekst 
kuvatakse vara hävitamise aktil (vt Vara hävitamise akt). 

Vajadusel saad taotlusele dokumente lisada, selleks vajuta nuppu „Lisa manus“. 

 

Koostamisel mahakandmise taotlusele saad varasid juurde lisada. Selleks vajuta taotluse allosas nuppu „Lisa 
vara“. 
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Avaneb loetelu varadest, mille staatus on "Mahakandmise ootel" ja mis pole veel ühegi taotlusega seotud. 
Märgista varad ning vajuta nuppu „Lisa valitud“. Valitud varad lisatakse koostamisel taotlusele.  

 

Varade eemaldamiseks taotluselt vajuta vara ploki juures olevat ristikest. Eemaldatud vara kuvatakse taas 
Toimetamist ootavate varade loetelus, vahelehel "Mahakandmise ootel". 

Kui taotluse koostamise vajadus kaob, on võimalik sul taotlus kustutada. Selleks vajuta nuppu „Kustuta“. Kõik 
taotluses olnud varad kuvatakse taas Toimetamist ootavate varade loetelus, vahelehel „Mahakandmise 
ootel“. 

Vara mahakandmise taotluse esitamine kooskõlastamisele 

Algata vara mahakandmise taotluse esitamine nupust „Algatan kooskõlastamise“. Kui vara mahakandmise 
taotluse kooskõlastamine on vajalik, siis genereerib süsteem taotluse kooskõlastusringi. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 

Saada mahakandmise taotlus menetlusse vajutades nuppu „Esita“. Mahakandmise taotlus saab staatuse 
„Kooskõlastamisel“, taotlusele olevad varad jäävad staatusesse „Mahakandmisel“. Kooskõlastamisel vara 
mahakandmise taotlus on nähtav iga taotlusel oleva vara kaardil, vahelehel „Dokumendid“. 

Kui vara mahakandmise taotluse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument kohe peale 
esitamist staatuse „Kinnitatud“ ning süsteem genereerib vara mahakandmise otsuse. 

Vara mahakandmise taotluse kinnitamine 

Vara mahakandmise taotlus läheb peale kooskõlastamise käivitamist automaatselt kooskõlastusringi 
esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub taotlus kohe kinnitajale.  

Kinnitaja saab vara mahakandmise taotluse kinnitada või lükata tagasi: 
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Kui kinnitaja annab oma nõusoleku, siis saab vara mahakandmise taotlus numbri ning kinnitamise kuupäeva. 

Süsteem genereerib vara mahakandmise otsuse. Kui taotlusel oli vähemalt 1 vara, millel oli märge hävitamise 
kohta, siis koostab süsteem lisaks vara hävitamise akti. 

Taotluse kinnitamisel saadetakse sulle sellekohane teade töölauale. Teade sisaldab linki kinnitatud taotluse 
vormile: 

 

Kinnitatud vara mahakandmise taotluseid saad alati vaadata menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad 
dokumendid“ > vaheleht „Mahakandmise dokumendid“  valides seisundi „Kinnitatud“. 
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Vara mahakandmise otsus 

Vara mahakandmise taotluse kinnitamisel genereerib süsteem automaatselt vara mahakandmise otsuse. 
Otsust hoitakse portaalis PDF kujul: 

 

Link otsuse PDFile kuvatakse kinnitatud vara mahakandmise taotluse vaatel, plokis „Seotud dokumendid“: 
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Lisaks kuvatakse link otsuse PDFile otsusega mahakantud vara(de) kaardil (kaartidel), vahelehel 
„Dokumendid“: 

 

 

Pane tähele! 

 Põhivara jääb mahakandmise taotluse kinnitamisel alati staatusesse „Mahakandmisel“ ning vajab 
deaktiveerimist SAP süsteemis. Selleks saadetakse teavitus koos otsuse PDFiga asutuse ärireeglites 
määratud SAP põhivara teavituse saajale (raamatupidajale), kes vastava toimingu SAPis läbi viib. 

 Kui mahakantud väikevara hävitamist ei vaja, siis saab vara staatuse „Maha kantud“ ning väikevara 
kaart suletakse. 

 Kui mahakantud väikevara vajab hävitamist, siis saab vara staatuse „Hävitamise ootel“ ning kantakse 
hävitamise aktile. 

 Kui põhivara vajab hävitamist, siis jääb põhivara niikauaks staatusesse „Mahakandmisel“ kuni SAP 
süsteemis on põhivara kaart deaktiveeritud. Kui portaali on jõudnud deaktiveerimise kuupäev, saab 
põhivara staatuse „Hävitamise ootel“. 

Vara mahakandmise taotluse korrigeerimine 

Kui vara mahakandmise taotluse kooskõlastaja/ kinnitaja ei anna taotlusele oma kooskõlastust, siis läheb 
mahakandmise taotlus korrigeerimisele.  Sulle saadetakse töölauale sellekohane teade: 

 

Taotlusele kantud varad saavad uuesti staatuse „Mahakandmise ootel“.  
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Korrigeerimisele saadetud vara mahakandmise taotluse saad avada teates sisalduvast dokumendi lingist või 
menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad dokumendid“ > vahelehelt „Mahakandmise dokumendid“. Sisse 
peab olema lülitatud seisund „Toimetamisel“: 

 

Taotluse päises kuvatakse sulle tagasi lükanud töötaja sisestatud põhjendust: 

 

Korrigeerimisel taotlusel saad teha samu tegevusi mis koostamisel taotlusel (eemaldada/ lisada vara ning 
selgitustekste, kustutada taotlust). Kui vajalikud parandused tehtud, siis esita taotlus uuesti 
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kooskõlastamisele. Kooskõlastamisele saadetud taotluse vahelehel „Kooskõlastused“ näed nüüd dokumendi 
menetlusprotsessi ajalugu: 

 

 

Vara hävitamise akt 

Vara hävitamise protsess algab vara mahakandmise kinnitamisest. Hävitamise akt genereeritakse portaalis 
automaatselt kui varale on mahakandmise käigus tehtud märge „Kuulub hävitamisele“, vt Vara 
mahakandmise algatamine. 

Kui vara mahakandmise taotlus on kinnitatud ning otsus genereeritud, saab alustada hävitamisele kuuluvate 
varade hävitamisega. 

Hävitamise akti saad avada kinnitatud mahakandmise taotluse vormilt: 

 

Lisaks näed otsusega genereeritud hävitamise akti menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad dokumendid“ 
> vahelehel „Mahakandmise dokumendid“. Sisse peab olema lülitatud seisund „Toimetamisel“. 
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Hävitamisakti avamiseks kliki selle nimetusel „Vara hävitamise akt“. 

Hävitamise aktil kuvatakse mahakandmise taotlusel sisestatud „Hävitamise tingimused“ ning hävitamisele 
kuuluv vara. 

Hävitamisele kuuluvad varad jaotatakse aktil 2 gruppi: 

Hävitamist vajavad, aga maha kandmata põhivarad [1] – siin kuvatakse põhivarad, mille staatus on 
„Mahakandmisel“. Neid varasid enne hävitatuks märkida ei saa kui SAP süsteemis on varakaart 
deaktiveeritud. Kuupäeva edastamisel portaali saavad põhivarad staatuse „Hävitamise ootel“ ning liiguvad 
järgmisse gruppi. 

Hävitamise ootel olevad varad [2] – siin kuvatakse väike- ja põhivarad, mille staatus on „Hävitamise ootel“. 
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Kui vara on hävitatud, siis tuleb varadele märkida hävitamise kuupäev. Selleks märgi hävitamise ootel grupist 
varad, mis on hävitatud ning vajuta nuppu „Märgi hävitatuks“. Avanenud aknas sisesta vara(de) hävitamise 
kuupäev ning kinnita hävitamise info nupuga „Kinnita“. Vara saab staatuse „Hävitatud“. 
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Hävitamise kuupäeva saanud vara(d) kuvatakse hävitamise aktil plokis „Hävitatud varad“ [3]. 

Kui hävitamisele kuuluv vara jääb mingil põhjusel hävitamata, siis tuleb varale teha sellekohane märge. 
Selleks märgi hävitamise ootel plokis vara(d) ning vajuta nuppu „Märgi hävitamata jäetuks“. Avanenud aknas 
sisesta vara(de)le hävitamata jätmise põhjendus ning kinnita tegevus nupuga „Kinnita“.  

 

Vara saab staatuse „Maha kantud“ning varakaart suletakse. Varakaardil kuvatakse hävitamata jätmise 
põhjendus kommentaarina: 

 

Hävitamata jätmise märkega varad liiguvad hävitamise aktil plokki „Hävitamata jäetud varad“ [4]. 

Hävitamise akt saab automaatselt staatuse „Kinnitatud“ kui kõik hävitamise ootel varad on saanud staatuse 
„Hävitatud“ või jäetud hävitamata. 

Hävitamise aktile genereeritakse number ning antakse kinnitamise kuupäev. 

Kinnitatud hävitamise akte näed menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad dokumendid“ > vahelehel 
„Mahakandmise dokumendid“. Sisse peab olema lülitatud seisund „Kinnitatud“: 
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Vara võõrandamine 

Vara võõrandamise algatamine 

Arvele võetud vara (nii väike- kui põhivara) võõrandamist saab algatada nii ükshaaval vara kaardilt kui ka 
mitme vara osas korraga varade otsingust. 

NB! Rendivara ja tasuta kasutusse antud vara võõrandada ei saa! 

VÕÕRANDAMISE ALGATAMI NE VARA KAARDILT  

Võõrandamise algatamiseks ava vara kaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > “Algata võõrandamine“.  

 

VÕÕRANDAMISE ALGATAMI NE MITME VARA OSAS KORRAGA  

Võõrandamise algatamiseks märgi varade otsitulemustes linnukesega võõrandamisele minevad varad [1] ning 
vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > “Algata võõrandamine“ [2].  
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Sulle avaneb vara võõrandamise algatamise vaade. 

 

Võõrandamise algatamiseks tuleb valida võõrandamise viis ning täita võõrandamise selgitus (kuni 500 
tähemärki). Kui võõrandamise viis on määratud, siis kuvatakse vastavalt valitud viisile täiendavad lisainfo 
väljad (nt müügi korral müügi alghind). Lisavälja(de) täitmine ei ole kohustuslik.  

NB! Võõrandamise algatamisel valitud võõrandamise viisi hiljem muuta ei saa! Igale võõrandamise 
taotlusele saab kanda vaid sama võõrandamise viisiga varasid. 

Kinnita vara võõrandamisele määramine nupuga „Kinnitan“. Vara saab staatuse „Võõrandamise ootel“ ning 
varakaardi andmeid muuta ei saa. 

 

Võõrandamise algatamisel sisestatud selgitus kuvatakse varakaardi vahelehel „Kommentaarid“ uue 
kommentaarina. 

NB! Peavara ilma alamvara(de)ta võõrandada ei saa! Kui võõrandatav põhivara on peavara, siis saavad 
tema alamvarad automaatselt staatuse „Võõrandamise ootel“. 
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Vara võõrandamiselt tagasi võtmine 

Kui vara võõrandamine on algatatud (vara staatus on „Võõrandamise ootel“ või „Võõrandamisel“), aga vara 
on vaja võõrandamiselt tagasi võtta, siis saab seda teha läbi varakaardi staatuse muutmise, vt  

Vara staatuse muutmine. 

Võõrandamise ootel varade haldamine 

Menüüs „Toimingud“ vahelehel „Võõrandamise ootel“ kuvatakse varad, mis on staatuses „Võõrandamise 
ootel“ ja mille kohta ei ole veel võõrandamise taotlust koostatud.   

 

Iga vara kohta kuvatakse loetelus tema võõrandamise viis [1]. Võõrandamise taotluse koostamiseks tuleb 
esmalt sama võõrandamise viisiga varad välja filtreerida, selleks saad kasutada vastavat filtrit [2]. 

Kui võõrandamise ootele märgitud vara ei soovita tegelikult võõrandada, siis tuleb avada vara kaart ning 
muuta käsitsi vara staatust. Vara eemaldatakse võõrandamise ootel loetelust. 

Võõrandamise taotluse koostamine 

Märgi võõrandamise ootel varade loetelus sama võõrandamise viisiga varad ning vajuta nuppu „Koosta 
võõrandamise taotlus“. 

Sulle avatakse varade võõrandamise taotlus, mille staatus on „Koostamisel“. Taotlusele kantud varad saavad 
staatuse „Võõrandamisel“ning eemaldatakse Toimingud menüü vahelehelt „Võõrandamise ootel“. Vara 
võõrandamise taotluse viide tekib kõikidele taotlusele kantud varade kaartidele, vahelehele „Dokumendid“. 
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Vara võõrandamise taotluse päises kuvatakse taotluse üldandmed: 

Asutus 

Koostaja 

Põhivarade soetusmaksumus kokku – võõrandamisele kuuluvate põhivarade soetusmaksumus kokku. 

Põhivarade jääkmaksumus kokku – võõrandamisele kuuluvate põhivarade jääkmaksumus kokku. 

Väikevarade soetusmaksumus kokku – võõrandamisele kuuluvate väikevarade soetusmaksumus kokku. 
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Täida „Informatsioon vara võõrandamise otsuse kohta“[1] ning „Riigivara võõrandamise õiguslik alus“ [2] – 
siin sisestatud tekstid kuvatakse vara võõrandamise otsuses. 

Võõrandamisele kuuluvate varade loetelus on varad grupeeritud liigi alusel – põhivarad ja väikevarad. Liigi 
siseselt grupeeritakse varad vastutajate kaupa.  

Võõrandatava vara plokis kuvatakse vara põhiandmeid. Lisaks põhiandmetele kuvatakse iga vara kohta: 

 Võõrandamise selgitus – vara võõrandamise algatamisel sisestatud tingimused. Selgitust on võimalik 
taotluse peal muuta/täiendada. Muutmiseks vajuta teksti taga linki „Muuda“ [3] 

 Võõrandamise viisist tulenevad lisaväljad [4]. 

Kui selgituse tekst on väga pikk, siis kogu teksti vara plokis välja ei kuvata! Tervikteksti nägemiseks 
vajuta linki Muuda. Menetlusse saadetud ja kinnitatud dokumendis on terviktekst välja kuvatud. 

 

Vajadusel saad taotlusele dokumente lisada, selleks vajuta nuppu „Lisa manus“. 

Koostamisel võõrandamise taotlusele saad varasid juurde lisada. Selleks vajuta taotluse allosas nuppu „Lisa 
vara“. 
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Avaneb loetelu varadest, mille staatus on "Võõrandamise ootel", mis on sama võõrandamise viisiga ja mida 
pole veel ühegi taotlusega seotud. Märgista varad ning vajuta nuppu „Lisa valitud“. Valitud varad lisatakse 
koostamisel taotlusele.  

 

Varade eemaldamiseks taotluselt vajuta vara ploki juures olevat ristikest. Eemaldatud vara kuvatakse taas 
Toimetamist ootavate varade loetelus, vahelehel "Võõrandamise ootel". 

Kui taotluse koostamise vajadus kaob, on võimalik sul taotlus kustutada. Selleks vajuta nuppu „Kustuta“. Kõik 
taotluses olnud varad kuvatakse taas Toimetamist ootavate varade loetelus, vahelehel „Võõrandamise 
ootel“. 

Vara võõrandamise taotluse esitamine kooskõlastamisele 

Algata vara võõrandamise taotluse esitamine nupust „Algatan kooskõlastamise“. Kui vara võõrandamise 
taotluse kooskõlastamine on vajalik, siis genereerib süsteem taotluse kooskõlastusringi. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 

Saada võõrandamise taotlus menetlusse vajutades nuppu „Esita“. Võõrandamise taotlus saab staatuse 
„Kooskõlastamisel“, taotlusele olevad varad jäävad staatusesse „Võõrandamisel“. Kooskõlastamisel vara 
võõrandamise taotlus on nähtav iga taotlusel oleva vara kaardil, vahelehel „Dokumendid“. 
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Kui vara võõrandamise taotluse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument kohe peale 
esitamist staatuse „Kinnitatud“ ning süsteem genereerib vara võõrandamise otsuse. 

Vara võõrandamise taotluse kinnitamine 

Vara võõrandamise taotlus läheb peale kooskõlastamise käivitamist automaatselt kooskõlastusringi 
esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub taotlus kohe kinnitajale.  

Kinnitaja saab vara võõrandamise taotluse kinnitada või lükata tagasi: 

 

Kui kinnitaja annab oma nõusoleku, siis saab vara võõrandamise taotlus numbri ning kinnitamise kuupäeva. 

Süsteem genereerib vara võõrandamise otsuse ning võõrandamise akti. Varad jäävad staatusesse 
„Võõrandamisel“. 

Taotluse kinnitamisel saadetakse sulle sellekohane teade töölauale. Teade sisaldab linki kinnitatud taotluse 
vormile: 
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Kinnitatud vara võõrandamise taotluseid saad alati vaadata menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad 
dokumendid“ > vaheleht „Võõrandamise dokumendid“  valides seisundi „Kinnitatud“. 

Vara võõrandamise otsus 

Vara võõrandamise taotluse kinnitamisel genereerib süsteem automaatselt vara võõrandamise otsuse. Otsust 
hoitakse portaalis PDF kujul: 
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Link otsuse PDFile kuvatakse kinnitatud vara võõrandamise taotluse vaatel, plokis „Seotud dokumendid“: 

 

Lisaks kuvatakse link otsuse PDFile otsusega võõrandatud vara(de) kaardil (kaartidel), vahelehel 
„Dokumendid“: 

 

Võõrandamise taotluse kinnitamisel ning otsuse genereerimisel jäävad kõik võõrandatavad varad 
staatusesse „Võõrandamisel“ ning kantakse võõrandamise aktile. 

Vara võõrandamise taotluse korrigeerimine 

Kui vara võõrandamise taotluse kooskõlastaja/ kinnitaja ei anna taotlusele oma kooskõlastust, siis läheb 
võõrandamise taotlus korrigeerimisele.  Sulle saadetakse töölauale sellekohane teade: 

 

Taotlusele kantud varad saavad uuesti staatuse „Võõrandamise ootel“.  
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Korrigeerimisele saadetud vara võõrandamise taotluse saad avada teates sisalduvast dokumendi lingist või 
menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad dokumendid“ > vahelehelt „Võõrandamise dokumendid“. Sisse 
peab olema lülitatud seisund „Toimetamisel“: 

 

Taotluse päises kuvatakse sulle tagasi lükanud töötaja sisestatud põhjendust: 

 

Korrigeerimisel taotlusel saad teha samu tegevusi mis koostamisel taotlusel (eemaldada/ lisada vara ning 
selgitustekste, kustutada taotlust). Kui vajalikud parandused tehtud, siis esita taotlus uuesti 
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kooskõlastamisele. Kooskõlastamisele saadetud taotluse vahelehel „Kooskõlastused“ näed nüüd dokumendi 
menetlusprotsessi ajalugu: 

 

 

Võõrandamise akt 

Kui vara võõrandamise taotlus on kinnitatud ning otsus genereeritud, saab alustada võõrandamisele 
kuuluvate varade võõrandatuks märkimisega. 

Võõrandamise akti saad avada kinnitatud võõrandamise taotluse vormilt: 

 

Lisaks näed otsusega genereeritud võõrandamise akti menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad 
dokumendid“ > vahelehel „Võõrandamise dokumendid“. Sisse peab olema lülitatud seisund 
„Toimetamisel“. 
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Akti avamiseks kliki selle nimetusel „Vara võõrandamise akt“. 

Võõrandamise aktil kuvatakse võõrandamise taotlusel sisestatud „Võõrandamise üldised tingimused“ ning 
võõrandamisele kuuluv vara. 

Võõrandamisele kuuluvad varad kuvatakse aktil grupis Võõrandamise ootel olevad varad [1]. 
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Kui vara on võõrandatud, siis tuleb varadele märkida võõrandamise kuupäev. Selleks märgi võõrandamise 
ootel grupist varad, mis on võõrandatud ning vajuta nuppu „Märgi võõrandatuks“. Avanenud aknas sisesta 
vara(de) võõrandamise kuupäev ning kinnita võõrandamise info nupuga „Kinnita“.  
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Väikevara saab staatuse „Võõrandatud“ ning vara kaart suletakse. 

Põhivara jääb staatusesse „Võõrandamisel“ ning vajab deaktiveerimist SAP süsteemis. Selleks 
saadetakse teavitus koos asutuse ärireeglites määratud SAP põhivara teavituse saajale 
(raamatupidajale), kes vastava toimingu SAPis läbi viib.  

Võõrandatuks märgitud põhivarad kuvatakse grupis „Võõrandatud põhivarad, mis ootavad deaktiveerimist“ 
[2]. Need varad enne võõrandatuks ei saa, kui SAP süsteemis on varakaart deaktiveeritud. Kuupäeva 
edastamisel portaali saavad põhivarad staatuse „Võõrandatud“ ning liiguvad järgmisse gruppi. 

Võõrandamise kuupäeva saanud väikevara(d) ning deaktiveeritud põhivarad kuvatakse võõrandamise aktil 
plokis „Võõrandatud varad“ [3]. 

Kui võõrandamisele kuuluv vara jääb mingil põhjusel võõrandamata, siis tuleb varale teha sellekohane märge. 
Selleks märgi võõrandamise ootel plokis vara(d) ning vajuta nuppu „Märgi võõrandamata jäetuks“. 
Avanenud aknas sisesta vara(de)le võõrandamata jätmise põhjendus ning kinnita tegevus nupuga „Kinnita“.  
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Vara läheb tagasi kasutusse (staatus „Kasutuses“). Varakaardil kuvatakse võõrandamata jätmise põhjendus 
kommentaarina. Võõrandamata jätmise märkega varad liiguvad võõrandamise aktil plokki „Võõrandamata 
jäetud varad“ [4]. 

Võõrandamise akt saab automaatselt staatuse „Kinnitatud“ kui kõik võõrandamise ootel varad on saanud 
staatuse „Võõrandatud“ või jäetud võõrandamata. 

Võõrandamise aktile genereeritakse number ning antakse kinnitamise kuupäev. 

Kinnitatud võõrandamise akte näed menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad dokumendid“ > vahelehel 
„Võõrandamise dokumendid“. Sisse peab olema lülitatud seisund „Kinnitatud“. 

Võõrandatud vara üleandmise akt 

Vara võõrandamise akti pealt saad alustada võõrandatud vara üleandmise akti koostamist. 

Võõrandatud vara üleandmise akti saab koostada kui vähemalt 1 vara on saanud märke võõrandamise 
kohta. Võõrandamise ootel varasid üleandmise aktile kanda ei saa. 

Üleandmise akti koostamise alustamiseks ava koostamisel või kinnitatud vara võõrandamise akt ning vajuta 
nuppu „Koostan üleandmise akti“. 

 

Avanenud aknas kuvatakse loetelu võõrandamise akti varadest, millele on võõrandamise kuupäev märgitud ja 
mis pole veel ühelegi üleandmise aktile kantud.  
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Üleandmise akti saab koostada ka põhivarale, mis on portaalis võõrandatuks märgitud, aga mille kohta 
pole SAP süsteemist deaktiveerimise kuupäeva veel saadetud. 

Märgi vara(d), mille kohta üleandmise akti koostada soovid. Akti koostamiseks vajuta nuppu „Lisa valitud ja 
koostan akti“. 

Sulle kuvatakse võõrandatud vara üleandmise akti vaade, mis on staatuses „Koostamisel“. Seotud 
dokumendid plokis kuvatakse viide vara võõrandamise aktile. 
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Võõrandatud varade üleandmise kinnitamiseks tuleb sul täita: 

 Varade üleandja andmed [1]: 

o Esindaja – otsing asutuse töötajate loetelust 

o Üleandmise kuupäev – päev, millal varad vastuvõtjale üle antakse 

 Varade vastuvõtja andmed [2]: 

o Vastuvõtja nimi – ettevõtte või organisatsiooni nimetus, kellele varad antakse 

o Vastuvõtja esindaja – isiku nimi, kes vastuvõtja nimel varad vastu võtab 
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Lisaks saad üleandmise aktil sisestada üldist infot varade üleandmise [3] kohta.  

Iga üleantava vara kohta kuvatakse aktil nimetus ja kogus. Täiendavalt saad igale varale sisestada lisainfot [4] 
(nt müügihind või seerianumber, täpsemad tingimused jms).  

Üleandmise aktile võid lisada manuseid.  

Koostamisel akti saad salvestada ning akti koostamist hiljem jätkata. Võõrandatud vara üleandmise akti leiad 
menüüst Varad > Toimetamist ootavad dokumendid > vahelehelt „Võõrandamise dokumendid“: 

 

Kui üleandmise ning vastuvõtmise andmed on täidetud, siis saad üleandmise akti kinnitada. Selleks vajuta 
nuppu „Kinnitan üleandmise“. Võõrandatud vara üleandmise akt saab staatuse „Kinnitatud“. Aktile 
genereeritakse number ning kinnitamise kuupäev. 
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Seotud dokumentide plokist saad avada üleandmise akti PDF väljavõtte [5]. 
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Üleandmise akti PDFi saad alati avada ka üleantud vara(de) kaardilt (kaartidelt), vahelehelt „Dokumendid“: 
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Vara üleandmine teisele asutusele 

Vara asutustevahelise üleandmise algatamine 

Arvele võetud vara (nii väike- kui põhivara) teisele asutusele üleandmist saab algatada nii ükshaaval vara 
kaardilt kui ka mitme vara osas korraga varade otsingust.  

ÜLEANDMISE ALGATAMINE VAR A KAARDILT  

Vara teisele asutusele üleandmise algatamiseks ava vara kaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > “ 
Algata asutustevaheline üleandmine“.  

Rendivara teisele asutusele üle anda ei saa! 

 

ÜLEANDMISE ALGATAMINE  MITME VARA OSAS KORRAGA  

Vara teisele asutusele üleandmise algatamiseks märgi varade otsitulemustes linnukesega üleandmisele 
minevad varad [1] ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > “Algata asutustevaheline üleandmine“ [2].  



116 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

 

Sulle avaneb vara asutustevahelise üleandmise algatamise vaade. 

 

Üleandmise algatamise aknas on sul kaks võimalust: 

- Valida vara vastuvõtja portaalis aktiveeritud asutuste hulgast.  

- Lisada vastuvõtja käsitsi (juhul kui vastuvõtja asutus veel portaali varade moodulit ei kasuta) 

Kui vara vastuvõtja on portaalis aktiveeritud asutus, siis tuleb täita järgnevad andmed: 

Vara vastuvõtja asutus – vali etteantud loetelust vara vastu võttev asutus. Kohustuslik väli. Hakates 
sisestama asutuse nime, filtreerib süsteem asutuste seast välja valikud, mis vastavad sisestatud 
tähemärkidele. 

Üleandmise põhjendus – selgitav info vara üleandmise kohta (kuni 500 tähemärki). Kohustuslik väli. 

 

Kui vara vastuvõtjaks on asutus väljastpoolt portaali, siis tuleb täita järgnevad andmed: 

Lisan ise vastuvõtja – vastuvõtja asutuse käsitsi sisestamiseks märgista valik.  

Sulle avatakse sisestusväli „Vastuvõtja asutus“, kuhu saad käsitsi asutuse nime kirjutada. Kohustuslik väli. 
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Üleandmise põhjendus – selgitav info vara üleandmise kohta (kuni 500 tähemärki). Kohustuslik väli. 

 

Üleandmise algatamise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. 

Vara saab staatuse „Asutustevahelise üleandmise ootel“ ning varakaardi andmeid muuta ei saa. 

 

 

Ülandmise algatamisel sisestatud selgitus kuvatakse varakaardil vahelehel „Kommentaarid“ uue 
kommentaarina. 

NB! Peavara ilma alamvara(de)ta üle anda ei saa! Kui üle antav põhivara on peavara, siis saavad tema 
alamvarad automaatselt staatuse „Asutustevahelise üleandmise ootel“. 

Vara asutuste vaheliselt üleandmiselt tagasi võtmine 

Kui vara üleandmine teisele asutusele on algatatud (vara staatus on „Asutustevahelise üleandmise ootel“ või 
„Asutustevahelisel üleandmisel“), aga vara on vaja asutuste vaheliselt üleandmiselt tagasi võtta, siis saab 
seda teha läbi varakaardi staatuse muutmise, vt  

Vara staatuse muutmine. 
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Üleandmise ootel varade haldamine 

Menüüs „Toimingud“ vahelehel „Üleandmise ootel“ kuvatakse varad, mis on staatuses „Asutustevahelise 
üleandmise ootel“ ja mille kohta ei ole veel üleandmise taotlust koostatud.   

 

Kui üleandmise ootele märgitud vara ei soovita tegelikult üle anda, siis tuleb avada vara kaart ning muuta 
käsitsi vara staatust. Vara eemaldatakse üleandmise ootel loetelust. 

Asutustevahelise üleandmise taotluse koostamine 

Märgi üleandmise ootel varade loetelus sama vastuvõtja varad ning vajuta nuppu „Koosta taotlus“. 

Sulle avatakse varade asutustevaheline üleandmise-vastuvõtmise taotlus, mille staatus on „Koostamisel“. 
Taotlusele kantud varad saavad staatuse „Asutustevahelisel üleandmisel“ning eemaldatakse Toimingud 
menüü vahelehelt „Üleandmise ootel“. Link vara üleandmise taotlusele tekib kõikidele taotlusele kantud 
varade kaartidele, vahelehele „Dokumendid“. 
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Vara üleandmise taotluse päises kuvatakse taotluse üldandmed: 

Vastuvõtja asutus/Vastuvõtja valitsemisala – vastuvõtva asutuse andmed. Valitsemisala kuvatakse vaid 
portaalis aktiveeritud asutuse korral. 

Üleandja asutus/Üleandja valitsemisala  - üleandva asutuse andmed 

Koostaja 

Põhivarade soetusmaksumus kokku – üleandmisele kuuluvate põhivarade soetusmaksumus kokku 

Põhivarade jääkmaksumus kokku – üleandmisele kuuluvate põhivarade jääkmaksumus kokku 

Väikevarade soetusmaksumus kokku – üleandmisele kuuluvate väikevarade soetusmaksumus kokku 

Täida „Vara asutustevahelise üleandmise selgitus“[1]  (nt mis alustel vara üle antakse jm üleandmisega 
seotud tingimused) – siin sisestatud tekst kuvatakse vara asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise otsuses. 
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Üleantavate varade loetelus on varad grupeeritud liigi alusel – põhivarad ja väikevarad. Liigi siseselt 
grupeeritakse varad vastutajate kaupa.  

Üleantava vara plokis kuvatakse vara põhiandmeid. Lisaks põhiandmetele kuvatakse iga vara kohta: 

 Üleandmise selgitus – vara üleandmise algatamisel sisestatud selgitus. Selgitust on võimalik taotluse 
peal muuta/täiendada. Muutmiseks vajuta teksti taga linki „Muuda“. 

Kui selgituse tekst on väga pikk, siis kogu teksti vara plokis välja ei kuvata! Tervikteksti nägemiseks 
vajuta linki Muuda. Menetlusse saadetud ja kinnitatud dokumendis on terviktekst välja kuvatud. 

 

Üleandmise taotluse allosas saad lisada vara üleandmise lisainfot: 

Üleandja alusdokument [2] – ei ole kohustuslik väli 

Vastuvõtja alusdokument [3] – ei ole kohustuslik väli 

Üleandmise kuupäev [4] – ei ole kohustuslik väli 

Varahaldur [5] – vali vara vastuvõtva asutuse varahaldurite loetelust isik, kellele saadetakse 
üleandmise protsessi algatamise kohta teade. Varahalduri määramine on kohustuslik. 

Kui vara vastuvõtjaks on asutus väljastpoolt portaali, siis tuleb esindaja sisestada käsitsi (vabatekst). 

Vajadusel saad taotlusele dokumente lisada, selleks vajuta nuppu „Lisa manus“. 

Koostamisel üleandmise taotlusele saad varasid juurde lisada. Selleks vajuta taotluse allosas nuppu „Lisa 
vara“. 

Avaneb loetelu varadest, mille staatus on "Asutustevahelise üleandmise ootel" ja mis pole veel ühegi 
taotlusega seotud. Märgista varad ning vajuta nuppu „Lisa valitud“. Valitud varad lisatakse koostamisel 
taotlusele.  

Varade eemaldamiseks taotluselt vajuta vara ploki juures olevat ristikest. Eemaldatud vara kuvatakse taas 
Toimetamist ootavate varade loetelus, vahelehel "Üleandmise ootel". 
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Kui taotluse koostamise vajadus kaob, on Sul võimalik taotlus kustutada. Selleks vajuta nuppu „Kustuta“. Kõik 
taotluses olnud varad kuvatakse taas Toimetamist ootavate varade loetelus, vahelehel „Üleandmise ootel“. 

Vara üleandmise taotluse esitamine kooskõlastamisele 

Vara üleandmisel ühelt asutuselt teisele peab esmalt üleandev asutus üleandmise kinnitama ning seejärel 
vastuvõttev asutus vastuvõtmise kinnitama (va juhul kui vastuvõtja on portaaliväline asutus). 

Algata vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse esitamine nupust „Algatan kooskõlastamise“. Kui vara 
asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise taotluse kooskõlastamine on vajalik, siis genereerib süsteem 
taotluse kooskõlastusringi. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 

 

Saada üleandmise taotlus menetlusse vajutades nuppu „Esitan taotluse“. Üleandmise-vastuvõtmise taotlus 
saab staatuse „Kooskõlastamisel“, taotlusel olevad varad jäävad staatusesse „Asutustevahelisel 
üleandmisel“. Kooskõlastamisel vara üleandmise-vastuvõtmise taotlus on nähtav iga taotlusel oleva vara 
kaardil, vahelehel „Dokumendid“. 



122 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

Kui vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument kohe 
peale esitamist staatuse „Kinnitatud“ ning süsteem genereerib vara üleandmise otsuse. 

Taotluse kinnitamine üleandvas asutuses 

Vara üleandmise-vastuvõtmise taotlus läheb peale kooskõlastamise käivitamist automaatselt 
kooskõlastusringi esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub taotlus kohe kinnitajale.  

Kinnitaja saab vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse kinnitada või lükata tagasi: 

 

Kui kinnitaja annab oma nõusoleku, siis saab vara asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise taotlus numbri 
ning kinnitamise kuupäeva. 

Süsteem genereerib vara üleandmise otsuse. 

Kui vara vastuvõtjaks on portaalis aktiveeritud asutus, siis saadetakse üleandmise algatamise teade 
taotluses määratud vastuvõtva asutuse varahaldurile ning üleandmise-vastuvõtmise taotlus tuleb 
vastuvõtvas asutuses kinnitada (vt Taotluse esitamine ja menetlemine vastuvõtvas asutuses). 

Kui vara vastuvõtjaks on asutus väljastpoolt portaali, siis lõppeb protsess asutustevahelise üleandmise 
taotluse kinnitamise ja otsuse genereerimisega ning Sa saad alustada vara üleandmise akti koostamist 
(vt Vara üleandmise akti koostamine). 
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Taotluse kinnitamisel saadetakse Sulle sellekohane teade töölauale. Teade sisaldab linki kinnitatud taotluse 
vormile: 

 

Kinnitatud vara üleandmise taotluseid saad alati vaadata menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad 
dokumendid“ > vaheleht „Asutustevahelise üleandmise dokumendid“, valides seisundi „Kinnitatud“ 
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Vara üleandmise otsus 

Vara asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise taotluse kinnitamisel üleandvas astuses genereerib süsteem 
automaatselt vara üleandmise otsuse. Otsust hoitakse portaalis PDF kujul: 

 

Link otsuse PDFile kuvatakse kinnitatud vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse vaatel, plokis „Seotud 
dokumendid“: 
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Lisaks kuvatakse link otsuse PDFile otsusega üleantud vara(de) kaardil (kaartidel), vahelehel „Dokumendid“: 

 

Vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse korrigeerimine 

Kui vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse kooskõlastaja/ kinnitaja ei anna taotlusele oma kooskõlastust, siis 
läheb taotlus korrigeerimisele.  Sulle saadetakse töölauale sellekohane teade: 

 

Taotlusele kantud varad saavad uuesti staatuse „Asutustevahelise üleandmise ootel“.   

NB! Kui vastuvõtvas asutuses lükatakse üleandmise-vastuvõtmise taotlus kooskõlastamiselt tagasi, siis 
varade staatus ei muutu. 
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Korrigeerimisele saadetud vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse saad avada teates sisalduvast dokumendi 
lingist või menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad dokumendid“ > vahelehelt „Asutustevahelise 
üleandmise dokumendid“. Sisse peab olema lülitatud seisund „Toimetamisel“: 

 

Taotluse päises kuvatakse sulle tagasi lükanud töötaja sisestatud põhjendust: 

 

Korrigeerimisel taotlusel saad teha samu tegevusi mis koostamisel taotlusel (muuta/ lisada selgitustekste, 
lisinfot. Kui korrigeerimine toimub üleandvas asutuses, siis ka eemaldada/ lisada vara ning kustutada 
taotlust).  

Kui vajalikud parandused tehtud, siis esita taotlus uuesti kooskõlastamisele. Kooskõlastamisele saadetud 
taotluse vahelehel „Kooskõlastused“ näed nüüd dokumendi menetlusprotsessi ajalugu: 
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Taotluse esitamine ja menetlemine vastuvõtvas asutuses 

Kui üleandja asutus on vara asutustevahelise üleandmise otsuse teinud, siis süsteem edastab teate vara 
üleandmise algatamise kohta vastuvõtva asutuse varahaldurile (taotlusele märgitud vastuvõtva asutuse 
esindajaks olev varahaldur). 

 

Vara vastuvõtmise taotluse saatmiseks kooskõlastamisele, ava taotlus teates sisalduvast dokumendi lingist 
või menüüst „Varad“ > Toimetamist ootavad dokumendid > vahelehelt „Asutustevahelise üleandmise 
dokumendid“  

Koostamisel vara asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise taotluse vormil saad muuta järgmisi andmeid 
(andmed on eeltäidetud üleandva asutuse taotlusel sisestatud infoga): 

 Vara asutustevahelise üleandmise selgitus 

 Üleandja alusdokument 
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 Vastuvõtja alusdokument 

 Üleandmise kuupäev 

Vajadusel saad taotlusele dokumente lisada, selleks vajuta nuppu „Lisa manus“. 

 

Vara vastuvõtmise taotluse esitamine kooskõlastamisele 

Algata vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse esitamine nupust „Algatan kooskõlastamise“. Kui vara 
asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise taotluse kooskõlastamine on vajalik, siis genereerib süsteem 
taotluse kooskõlastusringi. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 

 

Saada vastuvõtmise taotlus menetlusse vajutades nuppu „Esitan taotluse“. Üleandmise-vastuvõtmise taotlus 
saab staatuse „Kooskõlastamisel“, taotlusel olevad varad jäävad staatusesse „Asutustevahelisel 
üleandmisel“.  

Kui vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument kohe 
peale esitamist staatuse „Kinnitatud“ ning süsteem genereerib vara üleandmise-vastuvõtmise otsuse. 

Taotluse kinnitamine vastuvõtvas asutuses 

Vara üleandmise-vastuvõtmise taotlus läheb peale kooskõlastamise käivitamist automaatselt 
kooskõlastusringi esimese sammu  täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub taotlus kohe kinnitajale.  

Kinnitaja saab vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse kinnitada või lükata tagasi: 
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Kui kinnitaja annab oma nõusoleku, siis saab vara asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise taotlus numbri 
ning kinnitamise kuupäeva. 

Süsteem genereerib vara vastuvõtmise otsuse ning kahele asutusele ühise dokumendi:  vara üleandmise-
vastuvõtmise otsuse.  

Otsuse tegemisel saadab portaal teate üleandva asutuse varahaldurile, kes saab seejärel algatada 
varade üleandmise akti koostamise eesmärgiga  vormistada varade tegelik üleandmine ühelt asutuselt 
teisele.  

Taotluse kinnitamisel saadetakse varahaldurile sellekohane teade töölauale. Teade sisaldab linki kinnitatud 
taotluse vormile: 

 

Kinnitatud vara üleandmise taotluseid saad alati vaadata menüüst „Varad“ > „Toimetamist ootavad 
dokumendid“ > vaheleht „Asutustevahelise üleandmise dokumendid“, valides seisundi „Kinnitatud“. 
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Vara vastuvõtmise otsus 

Vara asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise taotluse kinnitamisel vastuvõtvas astuses genereerib 
süsteem automaatselt vara vastuvõtmise otsuse. Otsust hoitakse portaalis PDF kujul: 
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Link otsuse PDFile kuvatakse kinnitatud vara üleandmise-vastuvõtmise taotluse vaatel, plokis „Seotud 
dokumendid“: 

 

Vastuvõtmise taotluse kinnitamisel vara staatus ei muutu ning protsess jätkub vara üleandvas asutuses 
üleandmise akti koostamise ning kinnitamisega. 

Vara üleandmise-vastuvõtmise otsus  

Kui vara vastuvõtmine on vastuvõtvas asutuses kinnitatud, genereerib süsteem kahepoolse vara üleandmise-
vastuvõtmise otsuse. Otsuses kuvatakse nii üleandva kui vastuvõtva asutuse kinnitus-info (kinnitusdokumendi 
number, kinnitamise aeg, kinnitaja). 

Otsust hoitakse portaalis PDF kujul: 
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Link otsuse PDFile kuvatakse nii üleandva asutuse kinnitatud taotluse vaatel kui ka vastuvõtva asutuse 
kinnitatud taotluse vaatel, plokis „Seotud dokumendid“: 
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Hiljem kui väikevara on ühest asutusest teise üle antud, siis on link üleandmise-vastuvõtmise otsuse 
PDF dokumendile nähtav vara vastuvõtnud asutuse varakaardil, vahelehel „Toimingute ajalugu“.  
Üleandmise käigus loodud uuele põhivara kaardile otsuse linki ei teki. 

Vara üleandmise-vastuvõtmise katkestamine 

Vastuvõtva asutuse varahaldur saab katkestada vara asutustevahelise üleandmise-vastuvõtmise protsessi, 
vajutades vara vastuvõtmise taotluses nuppu „Katkestan vara vastuvõtmise“. 

 

Varahaldur peab sisestama põhjenduse. Taotlus saab staatuse „Tagasi lükatud“ ning vara üleandmise –
vastuvõtmise protsess katkestatakse. Vara saab üleandvas asutuses staatuse „Ei ole kasutusel“.  

Üleandmise algatanud asutuse varahaldurile saadetakse katkestamise kohta teade: 
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Tagasi lükatud taotlus jääb nähtavaks üleandmisele kuulunud vara kaardil, vahelehel „Dokumendid“: 

 

Vara üleandmise akti koostamine 

Kui vastuvõtja asutus on vastuvõtmise kinnitanud ning kahepoolne üleandmise-vastuvõtmise otsus on 
genereeritud, saadetakse üleandja asutuse varahaldurile sellekohane teade töölauale: 

 

Otsuse vaatamiseks ning vara üleandmise akti koostamiseks ava taotluse vaade teates sisalduvast dokumendi 
lingist. 

Taotlusel sisalduvaid varasid saab teisele asutusele üle anda mitme üleandmise aktiga. Kui vara on juba 
mõnele aktile kantud, siis seda teisele aktile enam kanda ei saa. 

Algata üleandmise akti koostamine nupuga  „Koostan üleandmise akti“. 
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Sulle avatakse üleantavate varade loetelu: 

 

Märgi loetelust varad ning vajuta nuppu „Lisa valitud“.  

Süsteem genereerib asutustevahelise üleandmise akti valitud varadega. Akt saab staatuse „Koostamisel“.  
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Vara asutustevahelise üleandmise akti vormile kuvatakse järgnevad andmed: 

a. Üleandja asutus 

b. Üleandja esindaja - üleandja asutuse varahaldur 

c. Vastuvõtja asutus 

d. Vastuvõtja esindaja - vastuvõtja asutuse varahaldur 

e. Üldine info üleandmise kohta – vaikimisi eeltäidetud üleandmise taotluses sisestatud 
selgitusega. 

f. Üleantavate varade nimekiri, kus iga vara korral: 

i. Vara inventarinumber; 

ii. Vara nimetus; 

iii. Vara asukoht ja ruum; 
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iv. Kogus ja koguse ühik; 

v. Soetamise kuupäev; 

vi. Soetusmaksumus; 

vii. Vara klass; 

viii. Vara liik; 

ix. Vastutav struktuuriüksus; 

x. Järelejäänud eluiga – vaid põhivara korral; 

xi. Jääkmaksumus – vaid põhivara korral. 

g. Üleandmise kuupäev – kui jääb täitmata, siis määratakse üleandmise kuupäevaks akti 
kinnitamise kuupäev. 

Vajadusel saad üleandmise akti salvestada ning hiljem koostamist jätkata. Koostamisel üleandmise akti leiad 
menüüst Varad > Toimetamist ootavad dokumendid > vahelehelt „Asutustevahelise üleandmise 
dokumendid“. Sisse peab olema lülitatud seisund „Toimetamisel“. 

Akti avamiseks kliki nimetusel „Asutustevahelise üleandmise akt“. 

 

Koostamisel üleandmise akti saad kustutada. Akti kustutamisel aktile kantud varad vabanevad ning neid saab 
kanda mõnele teisele üleandmise aktile. 

Varade üleandmise kinnitamine 

Varade üleandmise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan üleandmise“. 
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Akt saab staatuse „Kooskõlastamisel“ ning süsteem saadab vastuvõtja asutuse varahaldurile ettepaneku 
varade vastuvõtmiseks (vt ptk Varade vastuvõtmisega nõustumine).  

Kui vastuvõtja on varade vastuvõtmisega nõustunud, saab akt automaatselt staatuse „Kinnitatud“ ning aktile 
genereeritakse number ja kinnitamise kuupäev.  

Süsteem genereerib üleandmise akti PDF dokumendi, mida kuvatakse akti vormil seotud dokumendid plokis: 

 

 

Pane tähele! 

 Kui akt sisaldas väikevara, siis saab vara üleandnud asutuses automaatselt staatuse „Üle antud“ ning 
vara kaart suletakse.   

 Akti kinnitamisel põhivara staatus ei muutu. Süsteem saadab teate vara üleandnud asutuse põhivara 
teavituse saajale, et põhivara kaart on vajalik deaktiveerida. 

 Kui põhivara kaart on SAPis deaktiveeritud ja sellekohane info on jõudnud portaali, siis muudab 
süsteem vara üleandnud asutuses automaatselt põhivara staatuse „Üle antud“ ning vara kaart 
suletakse. 

 

Kinnitatud üleandmise akt kuvatakse suletud vara kaardil, vahelehel Dokumendid: 
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Varade vastuvõtmisega nõustumine  

Varade üleandmise-vastuvõtmise protsessi lõpetamiseks peab vara vastu võtnud asutus andma sellekohase 
nõusoleku. 

Vara vastuvõtva asutuse varahalduri töölauale tekib tööülesanne - Ettepanek varade vastuvõtmiseks teisest 
asutusest. 

 

Tööülesandes kuvatakse üle antava(te) vara(de) andmed. 

 

Varade vastuvõtmiseks vajuta nuppu „Nõustun“. 

Varade vastuvõtmisega nõustumisel saab asutustevahelise üleandmise akt staatuse „Kinnitatud“. 

Pane tähele! 

 Kui akt sisaldab väikevara, siis süsteem loob vara vastu võtnud asutuses automaatselt uue väikevara 
kaardi, mis saab staatuse „Sisestamisel“ ning vajab arvele võtmist.  Vara kaardi üldandmed 
eeltäidetakse vara üleandnud asutuses suletud vara kaardi andmete alusel.  
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 Kui akt sisaldas põhivara, siis uut põhivara kaarti automaatselt ei teki. Süsteem saadab teate asutuse 
ärireeglites määratud SAP põhivara teavituse saajale, kes peab uue põhivara SAPi lisama.  

VARADE VASTUVÕTMISEST  KEELDUMINE  

Kui vara vastuvõtva asutuse varahaldur lükkab varade vastuvõtmise ettepaneku tagasi, siis peab ta sisestama 
põhjenduse. Vara üleandmise akt saab staatuse „Korrigeerimisel“. 

Vara üleandva asutuse varahalduri töölauale saadetakse tagasi lükkamise teade: 

 

Korrigeerimisel vara üleandmise akti saad avada teates sisalduvast dokumendi lingist või menüüst „Varad“ > 
„Toimetamist ootavad dokumendid“ > vahelehelt „Asutustevahelise üleandmise dokumendid“. Sisse peab 
olema lülitatud seisund „Toimetamisel“: 

 

Varahaldur saab korrigeerimisel aktis andmeid muuta (analoogselt akti koostamisele) või akti kustutada ning 
luua uue üleandmise akti. 
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Varade otsimine 

Asutuse varasid saad otsida menüüst „Varad“  >  „Varade otsing“. Otsingut saavad kasutada ainult 
varahaldurid.  

 

Varade otsing jaguneb liht- ja detailotsinguks. Menüüsse sisenedes avatakse esmalt lihtotsing. Detailotsingu 
välju saab avada, kui vajutada linki „Detailne otsing“. 

 

Otsingu käivitamine toimub nupust „Otsi“ [1]. Sisestatud otsingukriteeriumid saad korraga puhastada kui 
vajutad nuppu „Puhasta“ [2]. 

Lihtotsing 

Lihtotsingus saad varasid otsida järgnevate kriteeriumite järgi: 

Inventarinumber – vara inventarinumber, saab otsida koos asutuse prefiksiga või ilma. Otsingutulemus võib 
anda mitu vastet, kuna otsitakse nii neid varasid, mille inventarinumber vastab otsingu lahtrisse sisestatud 
numbrikombinatsioonile kui ka neid varasid, mille inventarinumber sisaldab otsingu lahtrisse sisestatud 
numbrikombinatsiooni.  

Otsida saab ka inventarinumbrite vahemiku järgi. 

Kui soovid leida inventarinumbri järgi ühte kindlat vara, siis kasuta samuti vahemiku järgi otsimist. Sel juhul 
sisesta mõlemasse inventarinumbri lahtrisse sama inventarinumber. 

Nimetus – vara nimetus, süsteem hakkab pakkuma nimetuse valikut kui vähemalt 2 tähte on sisestatud 
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Vastutav struktuuriüksus – valik asutuse stuktuuriüksuste loetelust 

Staatus – valik vara staatuste loetelust. Kui ühtegi pole valitud, siis leiab vastuseks kõikides staatustes varad, 
mille varakaart pole suletud. Kui soovitakse otsida varasid, mille varakaart on suletud, s.t vara staatus on „Üle 
antud“,  „Maha kantud“ või „Võõrandatud“, tuleb valida vastav kriteerium. 

Liik – valik vara liikide loetelust 

Klass – valik vara klassi gruppide ja klasside loetelust. Vara saab otsida ka grupi alusel. 

Kasutaja nimi – isikuotsing üle kogu portaali. Süsteem hakkab pakkuma nimede valikut, kui vähemalt 2 tähte 
on sisestatud. Valikusse ei tooda töölt lahkunud töötajate nimesid. 

Vastutaja nimi – isikuotsing asutuse piires. Süsteem hakkab pakkuma nimede valikut, kui vähemalt 2 tähte on 
sisestatud. Valikusse ei tooda töölt lahkunud töötajate nimesid. 

Tunnus „Ühiskasutuses“ – kas otsingusse kaasatakse ühiskasutuses vara või mitte. Vaikimisi on ühiskasutuses 
varad otsingusse kaasatud. 

Tunnus „Reservis“ – kas otsingusse kaasatakse reservis vara või mitte. Vaikimisi on reservis varad otsingusse 
kaasatud. 

Asukoht – asutuse vara asukoha aadresside otsing. Otsingu käivitamiseks peab olema vähemalt 1 täht 
sisestatud 

Ruum – valik asukoha aadressile seadistatud ruumide loetelust. Kuvatakse vaid siis kui asukoha aadress on 
eelnevalt valitud. 

Kui otsinguparameetrid on paika pandud, vajuta nuppu „Otsi“. 

Leitud varad väljastatakse tabeli kujul, kus on võimalik veerge sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru 
nimetuse taga nooleke, kuhu peale saad klikkida, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt. 

Otsingutulemust saad filtreerida vabalt valitud märksõna järgi. Kirjuta vajalik märksõna lahtrisse „Filter“. 

Otsingutulemust on võimalik salvestada Exceli formaati. Selleks vajutada nuppu „Alusta toimingut“ > 
“Salvesta Excelisse”. 

Excelisse salvestatakse alati KÕIK otsinguparameetritele vastavad varad, olenemata sellest, kas varade 
read on märgistatud või mitte. 

 
Kui soovid otsingutulemust veelgi kitsendada, saad kasutada detailsemat otsingut. 

Detailotsing 

Detailotsingu korral saad sisestada lisaks lihtotsingu väljadele järgmiseid otsingukriteeriume: 

Varanumber – varakaardi number või numbri osa 

Seerianumber – vara seerianumber 

Komplekt – komplektide otsing. Otsingu käivitamiseks peab olema vähemalt 2 tähte sisestatud 
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Väline register – valik väliste registrite loetelust 

Muu registreerimisnumber – vara tunnus välises registris. Välja kuvatakse vaid siis kui väline register on 
eelnevalt valitud. 

Garantiiperioodi lõpp – garantiiperioodi lõppkuupäevade vahemik 

Vara arvelevõtmise aeg – vara arvelevõtmise kuupäevade vahemik 

Vara soetamisaeg – vara soetamise kuupäevade vahemik 

Tunnus „Vara ei ole inventeeritav“ – kas otsingusse kaasatakse väikevarad, mida ei inventeerita. Vaikimisi ei 
ole sellised varad otsingusse kaasatud. 

Eelmine inventarinumber – otsing vara vana inventarinumbri järgi, mis asendati vara importimisel Excelist, 
kuna polnud unikaalne. 

Otsimiseks vajuta taas nuppu „Otsi“. 

Leitud varad väljastatakse tabeli kujul, kus on võimalik veerge sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru 
nimetuse taga nooleke, kuhu peale saad klikkida, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt. 

Otsingutulemust saad filtreerida vabalt valitud märksõna järgi. Kirjuta vajalik märksõna lahtrisse „Filter“. 

Otsingutulemust on võimalik salvestada Exceli formaati. Selleks vajutada nuppu “Salvesta Excelisse”. 
Excelisse salvestatakse alati KÕIK otsinguparameetritele vastavad varad. 

Otsing vara klassipõhiste lisaandmete alusel 

Klassile seadistatud lisaandmeväljade järgi otsimiseks vali esmalt vara klass ning seejärel ava 
otsinguparameetrid klikkides lingile Lisaadmed. 

 

Avatakse antud vara klassile seadistatud lisaväljade loetelu. 
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Sisesta otsingukriteeriumid ning vajuta nuppu „Lisa“. 

Varade otsimiseks vajuta nuppu „Otsi“. 

Valitud otsingukriteeriumid ja nendele sisestatud väärtused kuvatakse Lisaandmeväljad lingi juures abiinfona 
(on nähtav kui hiirega üle ikooni liikuda): 

 

Varade komplektide otsimine 

Portaalis loodud varade komplekte saad vaadata ja otsida kui avad Varade otsingu päisest lingi Varade 
komplektid. 

 

Sulle avatakse varade komplektide vaade, kus saad vaadata asutuses loodud varade komplektide loetelu [1] 
ning komplekte otsida [2]. Vaatelt saad alustada ka uue komplekti loomist [3]. 
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Komplektide loetelus kuvatakse iga komplekti kohta nimetus ja kood. Komplekti nimetus on link komplekti 
detailvaatele. 

Kui asutuses on palju komplekte, saad kasutada komplekti otsingut. Komplekte saad otsida järgmiste 
otsingukriteeriumite järgi: 

Komplekti nimetus – süsteem hakkab pakkuma nimetuse valikut kui vähemalt 1 täht on sisestatud 

Kood – komplekti kood 

Otsingu käivitamiseks vajuta nuppu „Otsi“. 

KOMPLEKTI DETAILVAADE  

Komplekti detailvaade avamiseks kliki komplektide loetelus komplekti nimetusele. Komplekti detailvaatel 
kuvatakse komplekti nimetus, komplekti kood ning komplekti kuuluvate varade loetelu. 

 

Saad muuta komplekti nimetust [1] ning eemaldada olemasolevaid varasid komplektist [2]. Eemaldamisel 
küsitakse ülekinnitust.  

Komplekti saad vara juurde lisada, selleks vajuta nuppu „Lisa vara“ [3]. 

Komplektile vara juurde lisamine  

Olemasolevale komplektile vara juurde lisamine toimub läbi varade kiirotsingu. 
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Vara saad otsida nimetuse, inventarinumbri, vastutaja, kasutaja või kasutamise tunnuse (ühiskasutuses/ 
reservis) alusel. Otsingu käivitamiseks vajuta nupule „Otsi“. 

 

Otsingu tulemustest saad valida 1 kuni mitu vara ning lisada märgitud varad komplekti.  

UUE KOMPLEKTI LOOMINE  

Uue komplekti loomiseks vajuta komplektide loetelus nuppu „Uus komplekt“. 

 

Sisesesta komplekti nimetus. Kuna komplekti peab kuuluma vähemalt 1 vara, siis enne komplekti salvestada 
ei saa kui vara on lisatud. Selleks vajuta nupule „Lisa vara“.  Vara lisamine toimub läbi kiirotsingu (vt 
komplektile vara juurde lisamine). 

Kui komplekti on juba üks vara lisatud, siis saad komplekti loomise kinnitada, vajutades nupule „Salvesta“. 
Süsteem genereerib komplektile unikaalse koodi. Sulle avaneb komplekti detailvaade. 
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Varade lepingute otsimine 

Portaalis varadele lisatud lepinguid saad otsida kui avad Varade otsingu päisest lingi Varade lepingud. 

 

Sulle avatakse varade lepingute otsingu vaade.  

 

Lepinguid saad otsida järgnevate kriteeriumite järgi: 

Lepingu tüüp – valik lepingu tüüpide loetelust 

Lepingupartneri nimetus – süsteem hakkab pakkuma nimetuse valikut kui vähemalt 1 täht on sisestatud 

Lepingu number 

Lepingu sõlmimise kp – lepingu sõlmimise kuupäeva vahemik 

Lepingu alguse kp – lepingu alguskuupäeva vahemik 

Lepingu lõppemise kp – lepingu lõppkuupäeva vahemik 

Tunnus „leping kehtetu“ – kas otsingusse kaasatakse lepingud, mis enam ei kehti. Vaikimisi kehtetuid 
lepinguid ei kuvata. 

Otsingu käivitamiseks vajuta nuppu „Otsi“. 

Süsteem kuvab otsingukriteeriumitele vastavad lepingud tabeli kujul. Lepingu number on link lepingu 
detailvaatele. 

LEPINGU DETAILVAADE  

Ava lepingu detailvaade lepingute otsingutulemuste loetelust klikkides lepingu numbrile. 

Lepingu detailvaatel kuvatakse lepingu üldandmed ning lepinguga seotud varade loetelu. 
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Lepingu muutmiseks vajuta nuppu „Muuda andmeid“. Avaneb lepingu sisestamise/ muutmise vorm. Tee 
vajalikud muudatused ning salvesta. Kui leping on seotud mitme varaga, siis rakenduvad muudatused korraga 
kõikidel vara kaartidel. 

Lepingu detailvaatel saad üles laadida manuseid.  

Lepingu lõpetamine 

Lepingu lõpetamiseks ava lepingu detailandmete vaade ning vajuta nuppu „Lõpeta leping“. 

 

Lõpetamisel küsitakse ülekinnitust. Kui lõpetamise kinnitad, siis leping saab staatuse „Kehtetu“ ning lepingu 
perioodi lõppkuupäevaks määratakse eilne kuupäev.  

Varakaardi vahelehel „Lepingud“ kehtetut lepingut ei kuvata. 
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Varade koondi vaatamine 

Asutuse varade koondülevaadet saad vaadata kui avad Varade otsingu päisest lingi Varade koond. 

 

Sulle avatakse varade koondülevaate parameetrite vaade.  

 

Varade koondülevaate saad koostada järgnevate kriteeriumite järgi: 

Liik – valik vara liikide loetelust. Kohustuslik väli. Saad valida mitu väärtust. 

Klass – valik vara klassi gruppide ja klasside loetelust. Vara saab otsida ka grupi alusel. Vaikimisi kaasatakse 
ülevaatesse kõik vara klassid. 

Käivita varade koondülevaate koostamine nupust Otsi. 

Süsteem genereerib asutuse varade koondi, mis on grupeeritud kaheks: põhivarade koond ja väikevarade 
koond (sh tasuta kasutusse antud vara ning rendivara). 
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Mõlema grupi andmeid saab eraldi salvestada Exceli formaati. Selleks vajuta nuppu “Salvesta Excelisse”. 

Toimetamist ootavad dokumendid 

Toimetamist ootavad dokumendid on nähtavad menüüst Varad > Toimetamist ootavad dokumendid. 
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Toimetamist ootavate dokumentide menüü on jaotatud vahelehtedeks: Mahakandmise dokumendid, 
Võõrandamise dokumendid ning Asutustevahelise üleandmise dokumendid. Vaikimisi avatakse varahaldurile 
Mahakandmise dokumendid. 

 

Mahakandmise dokumendid – vahelehe alla kuvatakse mahakandmise protsessi käigus loodud dokumendid: 
vara mahakandmise taotlused ja vara hävitamise aktid.  

Võõrandamise dokumendid – vahelehe alla kuvatakse võõrandamise protsessi käigus loodud dokumendid: 
vara võõrandamise taotlused, vara võõrandamise aktid ja võõrandatud vara üleandmise aktid.  

Mahakandmise dokumendid – vahelehe alla kuvatakse vara asutustevahelise üleandmise protsessi käigus 
loodud dokumendid.  Funktsionaalsus ei sisaldu vara mooduli 1 versioonis! 

Kõik vahelehed jagunevad omakorda alalehtedeks: toimetamisel dokumendid ning kinnitatud dokumendid. 

Mahakandmise dokumendid 

Vara mahakandmise protsessi käigus loodud dokumentide vaatamiseks ava menüü Varad > Toimetamist 
ootavad dokumendid > vaheleht „Mahakandmise dokumendid“. 

Vaikimisi kuvatakse varahaldurile toimetamisel dokumendid [1] – vara mahakandmise taotlused ning vara 
hävitamise aktid, mis pole veel kinnitatud. 

 

Dokumendi kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Dokumendi nimetus, on link dokumendi veebivormile.  

Varade nimetus – dokumendis sisalduvate varade loetelu. 

Koostamise aeg – dokumendi koostamise aeg. Loetelu on vaikimisi sorteeritud koostamise aja järgi 
kahanevalt. 
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Koostaja – dokumendi koostanud varahalduri nimi.   

Staatus – dokumendi staatus (koostamisel, korrigeerimisel, kinnitamisel). 

Dokumentide tabelit saad veergude järgi sorteerida, otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu dokumendi 
kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 

Kinnitatud mahakandmise dokumentide vaatamine 

Asutuse kinnitatud vara mahakandmise dokumentide vaatamiseks ava menüü Varad > Toimetamist ootavad 
dokumendid > vaheleht „Mahakandmise dokumendid“ ning vajuta sisse seisund „Kinnitatud“ [2]. 

 

Iga kinnitatud dokumendi kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Dokumendi nimetus, on link dokumendi veebivormile.  

Varade nimetus – dokumendis sisalduvate varade loetelu. 

Kinnitamise aeg – dokumendi kinnitamise aeg. Loetelu on vaikimisi sorteeritud kinnitamise aja järgi 
kahanevalt. 

Kinnitaja – dokumendi kinnitanud töötaja nimi.   

Dokumentide tabelit saad veergude järgi sorteerida, otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu dokumendi 
kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 
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Võõrandamise dokumendid 

Vara võõrandamise protsessi käigus loodud dokumentide vaatamiseks ava menüü Varad > Toimetamist 
ootavad dokumendid > vaheleht „Võõrandamise dokumendid“. 

Vaikimisi kuvatakse varahaldurile toimetamisel dokumendid [1] – vara võõrandamise taotlused, vara 
võõrandamise aktid ning võõrandatud vara üleandmise aktid, mis pole veel kinnitatud. 

 

Dokumendi kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Dokumendi nimetus, on link dokumendi veebivormile.  

Varade nimetus – dokumendis sisalduvate varade loetelu. 

Koostamise aeg – dokumendi koostamise aeg. Loetelu on vaikimisi sorteeritud koostamise aja järgi 
kahanevalt. 

Koostaja – dokumendi koostanud varahalduri nimi.   

Staatus – dokumendi staatus (koostamisel, korrigeerimisel, kinnitamisel). 

Dokumentide tabelit saad veergude järgi sorteerida, otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu dokumendi 
kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 

Kinnitatud võõrandamise dokumentide vaatamine 

Asutuse kinnitatud vara võõrandamise dokumentide vaatamiseks ava menüü Varad > Toimetamist ootavad 
dokumendid > vaheleht „Võõrandamise dokumendid“ ning vajuta sisse seisund „Kinnitatud“ [2]. 
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Iga kinnitatud dokumendi kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Dokumendi nimetus, on link dokumendi veebivormile.  

Varade nimetus – dokumendis sisalduvate varade loetelu. 

Kinnitamise aeg – dokumendi kinnitamise aeg. Loetelu on vaikimisi sorteeritud kinnitamise aja järgi 
kahanevalt. 

Kinnitaja – dokumendi kinnitanud töötaja nimi.   

Dokumentide tabelit saad veergude järgi sorteerida, otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu dokumendi 
kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 

Asutustevahelise üleandmise dokumendid 

Vara asutustevahelise üleandmise protsessi käigus loodud dokumentide vaatamiseks ava menüü Varad > 
Toimetamist ootavad dokumendid > vaheleht „Asutustevahelise üleandmise dokumendid“. 

Vaikimisi kuvatakse varahaldurile toimetamisel dokumendid [1] – vara asutustevahelise üleandmise-
vastuvõtmise taotlused ning vara üleandmise aktid, mis pole veel kinnitatud. 
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Dokumendi kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Dokumendi nimetus, on link dokumendi veebivormile.  

Varade nimetus – dokumendis sisalduvate varade loetelu. 

Koostamise aeg – dokumendi koostamise aeg. Loetelu on vaikimisi sorteeritud koostamise aja järgi 
kahanevalt. 

Koostaja – dokumendi koostanud varahalduri nimi.   

Staatus – dokumendi staatus (koostamisel, korrigeerimisel, kinnitamisel). 

Dokumentide tabelit saad veergude järgi sorteerida, otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu dokumendi 
kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 

Kinnitatud üleandmise dokumentide vaatamine 

Asutuse kinnitatud vara üleandmise-vastuvõtmise dokumentide vaatamiseks ava menüü Varad > 
Toimetamist ootavad dokumendid > vaheleht „Asutustevahelise üleandmise dokumendid“ ning vajuta sisse 
seisund „Kinnitatud“ [2]. 

 

Iga kinnitatud dokumendi kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Dokumendi nimetus, on link dokumendi veebivormile.  

Varade nimetus – dokumendis sisalduvate varade loetelu. 
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Kinnitamise aeg – dokumendi kinnitamise aeg. Loetelu on vaikimisi sorteeritud kinnitamise aja järgi 
kahanevalt. 

Kinnitaja – dokumendi kinnitanud töötaja nimi.   

Dokumentide tabelit saad veergude järgi sorteerida, otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu dokumendi 
kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 

Minu varad ehk töötaja vaade 

Töötajale kasutada ja/või vastutada antud varad on nähtavad menüüst Varad > Minu varad. 

 

Minu varade menüü on jaotatud vahelehtedeks: Olen kasutaja, Olen vastutaja ning Minu tellimused. Vaikimisi 
avatakse töötajale Olen kasutaja. 

 

Olen kasutaja – vahelehele kuvatakse varad, mille kasutajaks töötaja on. Kui asutuse ärireeglites on 
kasutajale toimingute tegemine lubatud, siis saab vahelehelt alustada vara(de) üleandmist teisele kasutajale 
(vt Vara kasutaja muutmine). 

Olen vastutaja – vahelehele kuvatakse varad, mille vastutajaks töötaja on. Kui asutuse ärireeglites on 
vastutajale üleandmise toimingute tegemine lubatud, siis saab vahelehelt alustada vara(de) üleandmist 
teisele kasutajale või vastutajale (vt Asutuse vara tellimine) 

Varade tellimiseks tuleb esmalt otsida kasutusel mitte olev vara. 

 

„Tellimine“ menüüst saad varasid otsida järgnevate kriteeriumite järgi: 
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Klass – kohustuslik väli. Valik vara klassi gruppide ja klasside loetelust. Vara saab otsida ka grupi alusel 

Nimetus - vara nimetus, süsteem hakkab pakkuma nimetuse valikut kui vähemalt 2 tähte on sisestatud  

Vara arvestav asutus - kuvatakse asutus, kus kasutaja töötab. Vahetada ei saa 

Kui otsinguparameetrid on paika pandud, vajuta nuppu „Otsi“.  

Leitud varad väljastatakse tabeli kujul, kus on võimalik veerge sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru 
nimetuse taga nooleke, kuhu peale saad klikkida, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt. 

Märgi vara(d), mida soovid tellida ning vajuta nuppu „Telli märgitud varad“. 

„Telli märgitud varad“ nupp tekib siis, kui tabelis on vähemalt 1 rida märgitud. 

 

Sulle avaneb vara tellimise aken. 

 

Sisesta kommentaar [1] ehk vara tellimise põhjendus. 
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Vali teavituse saaja [2] – loetelu asutuse varahalduritest. Kohustuslik väli. 

Tellimuse kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. 

Esitatud tellimuse kohta saadetakse teade sinu poolt valitud teavituse saajale (asutuse varahaldur), kes peab 
tellimuse kinnitama ning algatama vara üleandmise. 

Minu poolt tellitud vara vaatamine 

Oma esitatud tellimuste vaatamiseks ava menüü Varad  > Minu varad  > vaheleht „Minu tellimused“. 

 

Varade kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Tellimus esitatud – tellimuse esitamise kuupäev 

Inventarinumber - vara inventarinumber koosneb asutuse tunnusest ning unikaalsest inventarinumbrist 

Nimetus ning asukoht (kui on), on link varakaardile. Kui vara kohta on täidetud kiirinfo tekst, siis kuvatakse 
vara nimetuse taga abiinfo ikoon. Hiirega üle ikooni liikudes kuvatakse sulle vara kohta täiendavat infot. 

Teavituse saaja – asutuse varahaldur, kellele vara tellimus edastati 

Vastutaja/Asutus – vara eest vastutav isik ja asutus 

Vara tellimus kuvatakse menüüsse senikaua kui vara on staatuses „Tellimisel“. Täidetud või tagasi lükatud 
tellimusi tabelis ei kuvata.   

Tellimuse kinnitamine 

Kui varahaldur on sinu tellimuse kinnitanud (st määranud sind vara kasutajaks), siis kuvatakse sulle 
sellekohane teade sinu töölauale.  
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Sulle kasutada antud vara on nähtav Minu varad menüüs, vahelehel „Olen kasutaja“ (vt ptk Minu poolt 
kasutatavate varade vaade). 

Tellimuse tagasi lükkamine 

Kui esitatud tellimus lükatakse tagasi, siis kuvatakse sulle sellekohane teade sinu töölauale. Teate juures on 
näha põhjendus. 

 

Vara vastutaja/ kasutaja toimingud varaga) 

Minu tellimused – vahelehele kuvatakse töötaja poolt esitatud tellimused asutuse kasutuses mitte olevale 
varale.  

Minu poolt kasutatavate varade vaade 

Kasutuses olevate varade vaatamiseks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen kasutaja“. 

 

Töötaja kasutusse antud vara kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Vara inventarinumber – vara inventarinumber koosneb asutuse prefiksist ning unikaalsest inventarinumbrist. 

Vara nimetus ning asukoht (kui on) on link varakaardile. Kui vara kohta on täidetud kiirinfo tekst, siis 
kuvatakse vara nimetuse taga abiinfo ikoon. Hiirega üle ikooni liikudes kuvatakse sulle vara kohta täiendavat 
infot. 

Klassi kood ja nimetus – millisesse klassi vara kuulub nt tarkvara, faksid, kapid 

Vara liik – mis liiki varaga on tegu (põhivara, väikevara, rendivara, tasuta kasutusse antud vara) 
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Arvele võtmise kp – vara arvelevõtmise aeg 

Staatus – mis staatuses vara on. Enne kasutuses olnud, aga mahakandmise/ võõrandamise käigus suletud 
vara kaarte Minu varade vaates enam ei kuvata. 

Varade tabelit saad veergude järgi sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru nimetuse taga nooleke, kuhu 
peale saad klikkida, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt.  

Lisaks saad tabelit otsisõna alusel filtreerida [1] ning määrata, mitu vara kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel [2]. 

Minule vastutada antud varade vaade 

Vastutusel olevate varade vaatamiseks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen vastutaja“. 

 

Iga vastutusel oleva vara kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Vara inventarinumber – vara inventarinumber koosneb asutuse prefiksist ning unikaalsest inventarinumbrist. 

Vara nimetus ning asukoht (kui on), on link varakaardile. Kui vara kohta on täidetud kiirinfo tekst, siis 
kuvatakse vara nimetuse taga abiinfo ikoon. Hiirega üle ikooni liikudes kuvatakse sulle vara kohta täiendavat 
infot. 

Klassi kood ja nimetus – millisesse klassi vara kuulub nt tarkvara, faksid, kapid 

Vara liik – mis liiki varaga on tegu (põhivara, väikevara, rendivara, tasuta kasutusse antud vara) 
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Kasutaja – varale määratud kasutaja nimi või ühiskasutuse/ reservi tunnus. Töötaja ametikohta, otsest 
struktuuriüksust ning asutust näed kui liigud hiirega üle portfelli ikooni.  

Arvele võtmise kp – vara arvelevõtmise aeg 

Staatus – mis staatuses vara on. Enne vastutusel olnud, aga mahakandmise/ võõrandamise käigus suletud 
vara kaarte Minu varade vaates enam ei kuvata. 

Varade tabelit saad veergude järgi sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru nimetuse taga nooleke, kuhu 
peale saad klikkida, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt. 

Lisaks saad tabelit otsisõna alusel filtreerida [1] ning määrata, mitu vara kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel [2]. 

Varakaardi detailvaade 

Kui oled vara kasutaja ja/või vastutaja, siis saad vaadata enda kasutuses/ vastutusel olevate varade 
detailandmeid. 

Varakaardi vaatamiseks kliki varade loetelus vara nimetusele. 

Väikevara kaart on jagatud vahelehtedeks: Vara üldandmed, Vara lisaandmed, Lepingud, Dokumendid, 
Kommentaarid ja Toimingute ajalugu. Põhivara korral kuvatakse täiendavalt vaheleht Seotud varad. 

Vara kasutaja/ vastutaja saavad varakaardi kõikide vahelehtede andmeid vaadata. Varakaardil muudatusi 
teha ei saa. 

Kui sulle kasutada antud vara on teise asutuse oma, siis kuvatakse varakaardil vara arvestava asutuse 
nimetus. 

 



162 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

VARALE KOMMENTAARI LI SAMINE  

Vara kasutaja/ vastutaja saavad varale lisada kommentaare. Selleks ava varakaardi vaheleht Kommentaarid. 

Kommentaari lisamiseks vajuta linki „Lisan kommentaari“ [1]. 

Avaneb kommentaari aken, kus sul on võimalik sisestada omapoolsed kommentaarid.  
Välja pikkus on kuni 300 tähemärki.  

 

Seejärel vali asutuse varahaldur, keda kommentaari lisamisest teavitatakse [2]. 

Kommentaari salvestamiseks vajuta nuppu „Sisesta“. 

Vara tellimine asutuse siseselt 

Asutuse töötajal on võimalik vaadata ning tellida oma asutuse vabasid ehk kasutusel mitte olevaid varasid. 

Varade tellimiseks ava menüü Varad > Tellimine 
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Asutuse vara tellimine 

Varade tellimiseks tuleb esmalt otsida kasutusel mitte olev vara. 

 

„Tellimine“ menüüst saad varasid otsida järgnevate kriteeriumite järgi: 

Klass – kohustuslik väli. Valik vara klassi gruppide ja klasside loetelust. Vara saab otsida ka grupi alusel 

Nimetus - vara nimetus, süsteem hakkab pakkuma nimetuse valikut kui vähemalt 2 tähte on sisestatud  

Vara arvestav asutus - kuvatakse asutus, kus kasutaja töötab. Vahetada ei saa 

Kui otsinguparameetrid on paika pandud, vajuta nuppu „Otsi“.  

Leitud varad väljastatakse tabeli kujul, kus on võimalik veerge sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru 
nimetuse taga nooleke, kuhu peale saad klikkida, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt. 

Märgi vara(d), mida soovid tellida ning vajuta nuppu „Telli märgitud varad“. 

„Telli märgitud varad“ nupp tekib siis, kui tabelis on vähemalt 1 rida märgitud. 

 

Sulle avaneb vara tellimise aken. 
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Sisesta kommentaar [1] ehk vara tellimise põhjendus. 

Vali teavituse saaja [2] – loetelu asutuse varahalduritest. Kohustuslik väli. 

Tellimuse kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. 

Esitatud tellimuse kohta saadetakse teade sinu poolt valitud teavituse saajale (asutuse varahaldur), kes peab 
tellimuse kinnitama ning algatama vara üleandmise. 

Minu poolt tellitud vara vaatamine 

Oma esitatud tellimuste vaatamiseks ava menüü Varad  > Minu varad  > vaheleht „Minu tellimused“. 

 

Varade kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Tellimus esitatud – tellimuse esitamise kuupäev 

Inventarinumber - vara inventarinumber koosneb asutuse tunnusest ning unikaalsest inventarinumbrist 

Nimetus ning asukoht (kui on), on link varakaardile. Kui vara kohta on täidetud kiirinfo tekst, siis kuvatakse 
vara nimetuse taga abiinfo ikoon. Hiirega üle ikooni liikudes kuvatakse sulle vara kohta täiendavat infot. 

Teavituse saaja – asutuse varahaldur, kellele vara tellimus edastati 

Vastutaja/Asutus – vara eest vastutav isik ja asutus 
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Vara tellimus kuvatakse menüüsse senikaua kui vara on staatuses „Tellimisel“. Täidetud või tagasi 
lükatud tellimusi tabelis ei kuvata.   

TELLIMUSE KINNITAMINE  

Kui varahaldur on sinu tellimuse kinnitanud (st määranud sind vara kasutajaks), siis kuvatakse sulle 
sellekohane teade sinu töölauale.  

 

Sulle kasutada antud vara on nähtav Minu varad menüüs, vahelehel „Olen kasutaja“ (vt ptk Minu poolt 
kasutatavate varade vaade). 

TELLIMUSE TAGASI LÜKKAMINE  

Kui esitatud tellimus lükatakse tagasi, siis kuvatakse sulle sellekohane teade sinu töölauale. Teate juures on 
näha põhjendus. 
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Vara vastutaja/ kasutaja toimingud varaga 

Asutuse ärireeglites saab anda vara vastutajale ning kasutajale volitused teha toiminguid talle vastutada/ 
kasutada antud varaga.  Vastutaja/ kasutaja poolt algatatud toimingu läbiviimise protsessi kaasatakse alati 
asutuse varahaldur.  

Vara kasutaja muutmine 

Kasutaja vaade: vara üleandmine teisele kasutajale 

Kui asutuse ärireeglites on vara kasutajale vastavad volitused antud, siis saab vara kasutaja algatada talle 
kasutusse antud vara üleandmist teisele kasutajale. 

Selleks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen kasutaja“. 

Märgi vara(d), mida soovid teisele kasutajale üle anda ning vajuta nuppu „Alusta toimingut märgitud 
ridadega“ > „Muuda kasutajat“. 

 

Üleandmist võid algatada ka varakaardilt. Selleks ava varakaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > 
„Muuda kasutajat“. 

Avaneb kasutaja muutmise aken. 
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Uueks kasutajaks võid valida konkreetse isiku, määrata vara ühiskasutusse või reservi [1]. Kasutaja leidmine 
toimub läbi isikuotsingu. Sisesta paar tähte ja süsteem hakkab Sulle pakkuma sobivaid töötajaid. 

Vara(de) üleandmisel teisele kasutajale saad vajadusel täita ka üleandmise info [2]: 

 Üleandmise kuupäev 

 Üleandmise alusdokument  

 Vastuvõtmise alusdokument 

 Üleandmise kommentaar 

Nende väljade täitmine ei ole kohustuslik. 

Seejärel vali asutuse varahaldur, keda teavitatakse vara üleandmise algatamisest ning kes peab üleandmise-
vastuvõtmise akti kinnitama [3]. 

NB! Kui algatad vara üleandmise teisele kasutajale, küsitakse alati nõusolekut vara vastutajalt! 

Vara(de) üleandmise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. Sulle kuvatakse kinnitusteade varade 
üleandmise algatamise kohta. 

Varade loetelus näed vara juures uut staatust „Üleandmisel“, varakaardil kuvatakse uue kasutaja info. 
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Kui vara(de) üleandmine kinnitatakse, siis kaovad sinu poolt teisele kasutajale üle antud varad „Minu 
varade“ loetelust. 

Töölaual kuvatakse sulle üleandmise-vastuvõtmise akti kinnitamise info. 

Kui vara uus kasutaja, vastutaja ja/ või varahaldur üleandmist ei kinnita, siis saadetakse sulle sellekohane 
teade töölauale: 

 

Vara saab uuesti staatuses „Kasutuses“ ning sina jääd vara kasutajaks edasi. 

Pane tähele!  

Kui sulle kasutada antud vara kuulub mõnele teisele asutusele, siis seda vara teisele kasutajale üle anda 
ei saa. Samuti ei saa üle anda vara, mille kohta on algatatud mahakandmise, võõrandamise vms 
toiming. Sel juhul puudub loetelus vara ees „linnukese“ tegemise võimalus. 

Vastutaja vaade: vara üleandmine teisele kasutajale 

Kui asutuse ärireeglites on vara vastutajale vastavad volitused antud, siis saab vara vastutaja algatada talle 
vastutada antud vara korral kasutaja muutmist. 

Selleks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen vastutaja“. 
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Märgi vara(d), mille korral soovid kasutajat muuta ning vajuta nuppu „Alusta toimingut märgitud ridadega“ > 
„Muuda kasutajat“. 

 

Üleandmist võid algatada ka varakaardilt. Selleks ava varakaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > 
„Muuda kasutajat“. 

Avaneb kasutaja muutmise aken. 
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Uueks kasutajaks võid valida konkreetse isiku, määrata vara ühiskasutusse või reservi [1]. Kasutaja leidmine 
toimub läbi isikuotsingu. Sisesta paar tähte ja süsteem hakkab Sulle pakkuma sobivaid töötajaid. 

Vara(de) üleandmisel ühelt kasutajalt teisele saad vajadusel täita ka üleandmise info [2]: 

 Üleandmise kuupäev 

 Üleandmise alusdokument  

 Vastuvõtmise alusdokument 

 Üleandmise kommentaar 

Nende väljade täitmine ei ole kohustuslik. 

Seejärel vali asutuse varahaldur, keda teavitatakse kasutaja muutmise algatamisest ning kes peab 
üleandmise-vastuvõtmise akti kinnitama [3]. 

Vara(de) üleandmise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. Sulle kuvatakse kinnitusteade varade 
üleandmise algatamise kohta. 

Varade loetelus näed vara juures uut staatust „Üleandmisel“, varakaardil kuvatakse uue kasutaja info. 
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Kui vara(de) üleandmine kinnitatakse, siis muutub teisele kasutajale üle antud varade juures kasutaja 
ning vara saab staatuse „Kasutuses“. 

Töölaual kuvatakse sulle üleandmise-vastuvõtmise akti kinnitamise info. 

Kui vara uus kasutaja ja/ või varahaldur üleandmist ei kinnita, siis saadetakse sulle sellekohane teade 
töölauale: 

 

Vara saab uuesti staatuses „Kasutuses“ ning praegune kasutaja jääb vara kasutajaks edasi. 

NB! Kui vara kohta on algatatud mahakandmise, võõrandamise vms toiming, siis vara kasutajat muuta 
ei saa. Sel juhul puudub loetelus vara ees „linnukese“ tegemise võimalus. 

Vara vastutaja muutmine 

Vastutaja vaade: vara üleandmine teisele vastutajale 

Kui asutuse ärireeglites on vara vastutajale vastavad volitused antud, siis saab vara vastutaja algatada talle 
vastutada antud vara üleandmist teisele vastutajale. 

Selleks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen vastutaja“. 
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Märgi vara(d), mida soovid teisele vastutajale üle anda ning vajuta nuppu „Alusta toimingut märgitud 
ridadega“ > „Muudan vastutajat“. 

 

Üleandmist võid algatada ka varakaardilt. Selleks ava varakaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > 
„Muuda vastutajat“. 

Avaneb vastutaja muutmise aken. 
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Määra uus vastutaja [1]. Vastutava isiku leidmine toimub läbi isikuotsingu. Sisesta paar tähte ja süsteem 
hakkab Sulle pakkuma asutuse töötajaid.   

Vara(de) üleandmisel teisele vastutajale saad vajadusel täita ka üleandmise info [2]: 

 Üleandmise kuupäev 

 Üleandmise alusdokument  

 Vastuvõtmise alusdokument 

 Üleandmise kommentaar 

Nende väljade täitmine ei ole kohustuslik. 

Seejärel vali asutuse varahaldur, keda teavitatakse vara üleandmise algatamisest ning kes peab üleandmise-
vastuvõtmise akti kinnitama [3]. 

Vara(de) üleandmise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. Sulle kuvatakse kinnitusteade varade 
üleandmise algatamise kohta. 

Varade loetelus näed vara juures uut staatust „Üleandmisel“, varakaardil kuvatakse uue vastutaja info. 

 

Kui vara(de) üleandmine kinnitatakse, siis kaovad sinu poolt teisele vastutajale üle antud varad „Minu 
varade“ loetelust. 

Töölaual kuvatakse sulle üleandmise-vastuvõtmise akti kinnitamise info. 
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Kui vara uus vastutaja ja/ või varahaldur üleandmist ei kinnita, siis saadetakse sulle sellekohane teade 
töölauale: 

 

Vara saab uuesti staatuses „Kasutuses“ ning sina jääd vara vastutajaks edasi. 

NB! Kui vara kohta on algatatud mahakandmise, võõrandamise vms toiming, siis vara teisele 
vastutajale üle anda ei saa. Sel juhul puudub loetelus vara ees „linnukese“ tegemise võimalus. 

 

Vara mahakandmise algatamine 

Kui asutuse ärireeglites on vara vastutajale vastavad volitused antud, siis saab vara vastutaja algatada talle 
vastutada antud vara mahakandmist. 

Selleks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen vastutaja“. Ava varakaart ning vajuta nuppu 
„Alusta toimingut“ > „Algata mahakandmine“. 

 

Sulle avaneb vara mahakandmise algatamise vaade. 
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Mahakandmise algatamiseks tuleb täita mahakandmise selgitus. Saad märkida, kas mahakantud vara vajab 
hävitamist [1]. Kui jah, siis tuleb täita hävitamise selgitus. 

Seejärel vali asutuse varahaldur, keda teavitatakse vara mahakandmise algatamisest [2]. 

Kinnita vara mahakandmisele määramine nupuga „Kinnitan“. Vara saab staatuse „Mahakandmise ootel“ 
ning varakaardiga muid toiminguid teha ei saa. 
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Sinu poolt mahakandmise algatamisel sisestatud selgitus (ja hävitamise selgitus) kuvatakse varakaardi 
vahelehel „Kommentaarid“ uue kommentaarina: 

 

Kui vara mahakandmine kinnitatakse, siis kaob see vara „Minu varade“ loetelust. 

Vara võõrandamise algatamine 

Kui asutuse ärireeglites on vara vastutajale vastavad volitused antud, siis saab vara vastutaja algatada talle 
vastutada antud vara võõrandmist. 

Selleks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen vastutaja“. Ava varakaart ning vajuta nuppu 
„Alusta toimingut“ > „Algata võõrandamine“. 

Rendivara ja tasuta kasutusse antud vara võõrandada ei saa! 

 

Sulle avaneb vara võõrandamise algatamise vaade. 
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Võõrandamise algatamiseks tuleb valida võõrandamise viis [1] ning täita võõrandamise tingimused [2]. Kui 
võõrandamise viis on määratud, siis kuvatakse vastavalt valitud viisile täiendavad lisainfo väljad (nt müügi 
korral müügi alghind). Lisavälja(de) täitmine ei ole kohustuslik.  

Seejärel vali asutuse varahaldur, keda teavitatakse vara võõrandamise algatamisest [3]. 

Kinnita vara võõrandamisele määramine nupuga „Kinnitan“. Vara saab staatuse „Võõrandamise ootel“ ning 
varakaardiga muid toiminguid teha ei saa. 
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Sinu poolt võõrandamise algatamisel sisestatud selgitus kuvatakse varakaardi vahelehel „Kommentaarid“ uue 
kommentaarina: 

 

Kui vara võõrandamine kinnitatakse, siis kaob see vara „Minu varade“ loetelust. 

Vara teisele asutusele üleandmise algatamine 

Kui asutuse ärireeglites on vara vastutajale vastavad volitused antud, siis saab vara vastutaja algatada talle 
vastutada antud vara üleandmist teisele asutusele. 

Selleks ava menüü Varad > Minu varad > vaheleht „Olen vastutaja“. Ava varakaart ning vajuta nuppu 
„Alusta toimingut“ > „Algata asutustevaheline üleandmine“. 

Rendivara teisele asutusele üle anda ei saa! 
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Sulle avaneb vara üle andmise algatamise vaade. 

 

Vali vastuvõtja asutus portaalis aktiveeritud asutuste hulgast [1] või tee märge „Lisan ise vastuvõtja“ [2]. 
Viimasel juhul kuvatakse sulle tekstiväli „Vastuvõtja asutus“, kuhu saad asutuse nime ise sisestada. 

Asutustevahelise üleandmise algatamiseks tuleb täita üleandmise põhjendus [3] – kohustuslik väli. 
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Seejärel vali asutuse varahaldur, keda teavitatakse vara üleandmise algatamisest [4] – kohustuslik väli. 

Kinnita vara üleandmise algatamine nupuga „Kinnitan“. Vara saab staatuse „Asutustevahelise üleandmise 
ootel“ ning varakaardiga muid toiminguid teha ei saa. 

Sinu poolt üleandmise algatamisel sisestatud selgitus kuvatakse varakaardi vahelehel „Kommentaarid“ uue 
kommentaarina. 

Kui vara üleandmine teisele asutusele kinnitatakse, siis kaob see vara „Minu varade“ loetelust. 

 

Vara tellimine 

Varahaldur saab vaadata ja tellida portaalis aktiveeritud asutuste vabasid ehk kasutusel mitte olevaid varasid. 

Varade tellimiseks ava menüü Varad > Tellimine 

 

Tellida saab varasid, mis on staatuses „Ei ole kasutusel“. 

Varahaldur saab esitada tellimuse teise asutuse varale (väline tellimus). Kui valid vara oma asutusest, 
siis salvestatakse tellimus kui töötaja poolt esitatud asutusesisene tellimus. 

„Tellimine“ menüüst saad varasid otsida järgnevate kriteeriumite järgi: 

Klass – kohustuslik väli. Valik vara klassi gruppide ja klasside loetelust. Vara saab otsida ka grupi alusel. 

Nimetus - vara nimetus, süsteem hakkab pakkuma nimetuse valikut kui vähemalt 2 tähte on sisestatud  

Vara arvestav asutus – varahaldurile kuvatakse loetelu portaalis aktiveeritud asutustest, kus on varade 
moodul kasutusel. Kui oled aktiivses asutuses nii varahaldur kui töötaja, siis lisaks kuvatakse loetelus aktiivne 
asutus. Valides oma asutuse, saad esitada asutusesisese tellimuse kui töötaja. 
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Teisest asutusest mitte kasutusel oleva vara tellimiseks vali esmalt Klass [1] ning seejärel Vara arvestav 
asutus [2], mille vara sa otsida soovid. 

Otsingu käivitamine toimub nupust „Otsi“. Sisestatud otsingukriteeriumid saad korraga puhastada kui vajutad 
nuppu „Tühista“. 

Valitud asutuse kasutusel mitte olevad varad väljastatakse tabeli kujul. Märgista vara(d), mida soovid teisest 
asutusest tellida ning algata tellimine nupuga „Telli märgitud varad“. 

„Telli märgitud varad“ nupp tekib siis, kui tabelis on vähemalt 1 rida märgitud. 

 

Sulle kuvatakse tellimuse esitamise aken. 

Sisesta kommentaar ning määra teavituse saaja. „Teavituse saaja“ valikusse kuvatakse valitud asutuse 
varahaldurid. Teavituse saaja valimine on kohustuslik. 

 

Tellimuse esitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“.  
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Vara saab staatuse „Tellimisel“ ning süsteem saadab tellimuse valitud asutuse varahaldurile kinnitamiseks. 

Pane tähele! 

 Sinu poolt varahaldurina (ehk asutuse nimel) esitatud tellimused kuvatakse menüüs „Varad“  > 
Tellimuste haldamine > vahelehel „Esitatud tellimused“.  

 Sinu kui töötaja tellimused oma asutuse varale kuvatakse menüüs Varad  > Minu varad  > vahelehel 
„Minu tellimused“. 

Tellimuste haldamine 

Tellimuste haldamise menüüs on võimalik vaadata kõiki sinu asutusest tellitud varasid. Lisaks saad vaadata 
asutuse nimel (sh ka teiste varahaldurite) poolt tellitud varasid. 

Ava menüü Varad > Tellimuste haldamine.  

 

Tellimuste haldamise menüü on jaotatud vahelehtedeks: Asutuse sisesed tellimused [1], Välised tellimused 
[2], Esitatud tellimused [3]. Vaikimisi avatakse sulle „Asutuse sisesed tellimused“ vaheleht. 

 

Asutuse sisesed tellimused – vahelehele kuvatakse oma asutuse töötajate poolt esitatud tellimused 

Välised tellimused – vahelehele kuvatakse teiste asutuste tellimused sinu asutuse varale 

Esitatud tellimused – vahelehel kuvatakse asutuse varahaldurite poolt esitatud tellimus(ed) teiste asutuste 
varale, mis pole veel täidetud (vara on staatuses „Tellimisel“). 
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Asutuse sisesed tellimused 

Oma asutuse töötajate poolt tellitud varade vaatamiseks ava menüü Varad > Tellimuste haldamine > 
vaheleht „Asutuse sisesed tellimused“. 

 

Iga tellitud vara kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Tellimus esitatud – tellimuse esitamise kuupäev 

Vara tellija – tellimuse esitanud töötaja nimi, ametinimetus, otsene struktuuriüksus 

Inventarinumber- vara inventarinumber koosneb asutuse tunnusest ning unikaalsest inventarinumbrist 

Vara nimetus  - vara nimetus (link varakaardile) ja vara asukoht 

Vastutav struktuuriüksus – vara eest vastutav struktuuriüksus 

Põhjendus – tellimisel esitatud kommentaar/põhjendus vara tellimiseks 

Varade tabelit saad veergude järgi sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru nimetuse taga nooleke, kuhu 
peale saad klikata, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt.  

Lisaks saad tabelit otsisõna alusel filtreerida [1] ning määrata, mitu vara kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel [2]. 

Välised tellimused 

Väliste tellimuste vaatamiseks ava menüü Varad > Tellimuste haldamine > vaheleht „Välised tellimused“. 
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Iga muust asutusest tehtud tellimuse (tellitud vara) kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 

Tellimus esitatud – tellimuse esitamise kuupäev 

Vara tellija/Tellija esindaja – Tellija asutus ja tellimuse esitanud varahalduri nimi. 

Inventarinumber- vara inventarinumber koosneb asutuse tunnusest ning unikaalsest inventarinumbrist 

Nimetus - vara nimetus (link varakaardile) ja vara asukoht 

Vastav struktuuriüksus - vara eest vastutav struktuuriüksus 

Põhjendus - tellimisel esitatud kommentaar/põhjendus vara tellimiseks 

Varade tabelit saad veergude järgi sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru nimetuse taga nooleke, kuhu 
peale saad klikata, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt.  

Lisaks saad tabelit otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu vara kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 

Esitatud tellimused 

Asutuse nimel esitatud tellimuste vaatamiseks ava menüü Varad > Tellimuste haldamine > vaheleht 
„Esitatud tellimused“. 

 

Iga aktiivse asutuse varahalduri poolt tellitud vara kohta kuvatakse tabelis järgnevad andmed: 
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Tellimus esitatud – tellimuse esitamise kuupäev 

Tellimuse esitaja – Tellimuse esitanud varahalduri nimi 

Inventarinumber - vara inventarinumber koosneb asutuse tunnusest ning unikaalsest inventarinumbrist 

Nimetus - vara nimetus (link varakaardile) ja vara asukoht 

Vara arvestav asutus – asutuse nimi, kust vara telliti 

Teavituse saaja – varahalduri nimi, kes valiti tellimuse estamisel teavituse saajaks 

Varade tabelit saad veergude järgi sorteerida. Selleks on tabeli päises veeru nimetuse taga nooleke, kuhu 
peale saad klikata, et väärtusi sorteerida kasvavalt või kahanevalt.  

Lisaks saad tabelit otsisõna alusel filtreerida ning määrata, mitu vara kirjet kuvatakse ühel tabeli lehel. 

Tellimuse täitmine  

Asutuse sisese tellimuse täitmine 

Töötaja poolt asutuse varale esitatud tellimuse kohta tekib varahaldurile töölauale vastav teade. 

 

Tellimust vara kaardilt täita ei saa. Vara tellimuse kinnitamise algatamiseks ava menüü Varad > Tellimuste 
haldamine > vaheleht „Asutuse sisesed tellimused“ . 

Sulle avatakse Sinu asutuse töötajate poolt esitatud tellimused.  Tellimuse kinnitamise algatamiseks märgi ära 
vara(d) ja vajuta nuppu „Kinnita märgitud tellimused“.  

Mitme töötaja tellimused saad märkida ning täita ka ühekorraga. Sel juhul tekib iga tellija kohta eraldi 
vara üleandmise-vastuvõtmise akt. 

Kui sama töötaja tellis mitu vara, kantakse kõik varad samale aktile. 
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Sulle avatakse vara(de) üleandmise algatamise aken. 

 

Vara(de) üleandmise algatamise aknas kuvatakse sulle järgnevad andmed: 

Tellijad – loetelu tellijatest, kelle tellimus täitmisele läheb 

Tellija(te) otsese ülemuse nõusolek vajalik – Sul on võimalik määrata, kas vara üleandmisel küsitakse töötaja 
otsese juhi nõusolekut 

Vara vastutaja nõusolek vajalik - Sul on võimalik määrata, kas vara vastutajalt küsitakse nõusolekut vara 
üleandmiseks uuele kasutajale (ehk tellijale). 

Tellimuse täitmise kinnitamiseks ning vara üleandmise algatamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. Vara saab 
staatuse „Üleandmisel“ ning tellimus(ed) kaovad „Asutuse sisesed tellimused“ menüüst. 

Süsteem genereerib asutusesisese vara üleandmise-vastuvõtmise akti ning algatab akti kooskõlastamise.  

Kui tegid valikud: „vara vastutaja nõusoleku küsimine“ ja „ tellija(te) otsese ülemuse nõusolek vajalik“, siis 
loob süsteem vara eest vastavatele isikutele ning tellimuse esitanud töötaja(te) otsesele juhile vastavasisulise 
tööülesande. (Esimesena saadetakse tööülesanne vara vastutajale). Akti kinnitajaks määratakse varahaldur, 
kes tellimuse täitmise kinnitas. 

Tellimuse täitmisel loodud üleandmise-vastuvõtmise akt on nähtav üleandmist ootaval vara kaardil, lehel 
„Dokumendid“. 
Kui vara vastutaja ja otsese ülemuse nõusolekut ei ole vaja, läheb akt kohe kinnitamisele.  
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Akti kinnitamiseks on kaks võimalust:  

1. Sinu töölauale „Tööülesanded“ menüüsse tekib akti kinnitamise tööülesanne 

 

2. Ava menüü Varad > Kinnitamine  

 

Ava vara üleandmise-vastuvõtmise akt ning kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. 
Üleandmise-vastuvõtmise akt saab staatuse „Kinnitatud“ ning aktile genereeritakse dokumendi number ja 
kinnitamise kuupäev. Varakaardil muudetakse vara kasutaja. 
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Oma kinnitatud dokumente näed menüüst Varad > Kinnitamine > seisund „Minu poolt kinnitatud“. 

Välise tellimuse täitmine 

Teiste asutuste varahaldurite poolt esitatud tellimuste vaatamiseks ava menüü  Varad > Tellimuste 
haldamine > vaheleht „Välised tellimused“. 

 

Teise asutuse varade tellimus(te) kinnitamiseks märgi tellitud vara(d) ning vajuta nuppu „Kinnita märgitud 
tellimused“.  

Korraga saad täita vaid sama asutuse poolt esitatud tellimusi! 

Sulle avatakse asutustevahelise üleandmise algatamise aken, kus vastuvõtjaks on automaatselt tellimuse 
esitanud asutus (muuta ei saa). Täida „Üleandmise põhjendus“ – kohustuslik väli. 

 

Tellimuse täitmiseks ning vara üleandmise algatamise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. Vara saab 
staatuse „Asutustevahelise üleandmise ootel“. Vara üleandmiseks teisele asutusele tuleb koostada vara 
üleandmise-vastuvõtmise taotlus (vt ptk Asutustevahelise üleandmise taotluse koostamine). 

Tellimuse tagasi lükkamine 

Asutusesiseseid tellimusi on võimalik tühistada. Tellimuste tühistamiseks ava menüü Varad > Tellimuste 
haldamine > vaheleht „Asutuse sisesed tellimused“. 
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Märgi tellimus(ed) ning vajuta nuppu „Lükka tagasi“.   

Süsteem kuvab ülekontrolli akna. Kinnitamiseks vajuta „Jah“. 

 

Sisesta tagasilükkamise põhjendus - kohustuslik. 

 

Kinnita tellimuste tagasilükkamine vajutades nuppu „Lükka tagasi“. 

Vara saab uuesti staatuse „Ei ole kasutuses“.  Tellimuse esitajale saadetakse teade tellimuse tühistamise 
kohta. 
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Vara klassi muutmine 

Vara klassi muutmiseks ava varakaart ning vajuta nuppu Alusta toimingut  > Muuda klassi. 

 

Vara klassi saab muuta, kui vara on arvele võetud ning vara andmed on muudetavad (staatus on „Kasutuses“, 
„Ei ole kasutusel“, „Tellimisel“, „Remondis“ või „Hoolduses“) 

Vara klassi ei saa muuta kui vara kohta on juba loodud vara klassi muutmise korraldus, mille menetlus 
on pooleli. 

Sulle avatakse vara klassi muutmise algatamise aken järgnevate andmetega: 

Vara uus klass – rippmenüüs kuvatakse vara klassid loetelu koos klassi koodiga.  

Väikevara, rendivara ja tasuta kasutusse antud vara korral saab valida klasside hulgast, millel on 
väikevara tunnus.  

Kui vara liik on põhivara, saab valiku teha SAP põhivara klasside hulgast. 

Praegune klass – vara praegune klass 

Vara inventari number jääb samaks – vaikimisi jah. Kui soovid varale klassi muutmise käigus uut 
inventarinumbrit määrata, siis eemalda märgistus kastist. 
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Vara klassi muutmise algatamise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. 

Sulle genereeritakse vara klassi muutmise korraldus, mille staatus on  „Koostamisel“. 

Vara kohta kantakse korraldusele järgnevad kirjutuskindlad andmed: 

 Dokumendi nimetus = vara klassi muutmise korraldus 

 Vara arvestav valitsemisala 

 Vara arvestav asutus 

 Koostaja nimi, ametinimetus, stuktuuriüksus, asutus 

 Koostamise kuupäev 

 Vara plokk, kus kuvatakse põhi-/väikevara põhiandmed (vt analoogiat mahakandmise/ võõrandamise 
jm taotlustelt)  

 Vara vastutaja 

 Vara inventarinumber 

 Vara nimetus 

 vara asukoht ja ruum 

 Kogus ja koguse ühik 

 Vara vastutav struktuuriüksus 

 Soetamise aeg 
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 Soetusmaksumus 

 Järelejäänud eluiga (vaid põhivara korral) 

 Jääkmaksumus (vaid põhivara korral) 

 lisaks põhiandmetel kuvatakse vara plokis:  

o Praegune vara klass 

o Uus vara klass 

o tunnus, kas inventarinumber jääb samaks 

Kui sul tekib vajadus vara klassi muutmine katkestada, on võimalik korraldus kustutada. Selleks on „Vara 
klassi muutmise korraldus“ vormil nupp „Kustuta“.  Tegevus katkestatakse ning vara klassi ei muudeta. 

 

Algata klassi muutmise korralduse esitamine nupust „Esitan taotluse“. Kui vara klassi muutmise korralduse 
kooskõlastamine on vajalik, siis genereerib süsteem kooskõlastusringi. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 
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Saada klassi muutmise korraldus menetlusse vajutades nuppu „Algatan kooskõlastuse“. Korraldus saab 
staatuse „Kooskõlastamisel“ või „Kinnitamisel“, vara staatus ei muutu. Menetlusse saadetud vara klassi 
muutmise korraldus on nähtav vaid vara kaardil, vahelehel „Dokumendid“. 

Kui klassi muutmise korralduse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument kohe peale 
esitamist staatuse „Kinnitatud“. 

 

Kui kinnitaja kinnitab korralduse, genereerib süsteem korraldusele kinnitamise kuupäeva, kinnitaja info (nimi, 
ametinimetus, struktuuriüksus) ning sulle saadetakse sellekohane teade sinu töölauale. 

 

Kui muudeti põhivara klassi, siis saadab süsteem põhivara teavituse saajale (defineeritud asutuse ärireeglites) 
e-maili teavituse põhivara klassi muutmise algatamise kohta. Põhivara klass jääb vara kaardil senikaua 
muutmata, kui SAP-is on põhivara klass muudetud. 

Kui klassi muutmise algatamisel märgiti, et tuleb muuta ka inventarinumbrit, siis genereerib süsteem 
väikevarale uue inventarinumbri. Vara kaardil kuvatakse täiendavalt vana inventarinumbri info. 

Vara klassi muutmise tegevus on näha vara kaardi toimingute ajaloos. 
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Vara klassi muutmise kinnitamine 

Vara klassi muutmise korraldus läheb peale kooskõlastamise käivitamist automaatselt kooskõlastusringi 
esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub taotlus kohe kinnitajale.  

Kinnitaja saab vara klassi muutmise korralduse kinnitada või lükata tagasi: 

 

Kui kinnitaja annab oma nõusoleku, siis korraldusele genereeritakse number, kinnitamise kuupäev ja kinnitaja 
info (nimi, ametinimetus, struktuuriüksus). 
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Kui muudeti põhivara klassi, siis saadab süsteem põhivara teavituste saajale email teavituse põhivara klassi 
muutmise algatamise kohta. 

Kooskõlastamiselt/kinnitamiselt tagasi lükatud korralduse 
vaatamine 

Kui kooskõlastaja/kinnitaja lükkab vara klassi muutmise korralduse kooskõlastamiselt/kinnitamiselt tagasi, siis 
korraldus tühistatakse ning korraldus saab staatuse „Tagasi lükatud“. 

Sulle tuleb töölauale sellekohane teade. 

 

Tagasi lükatud korralduse vaatamiseks kliki dokumendi nimetusele ning sulle avatakse vara klassi muutmise 
korralduse vorm. Korraldus on mittemuudetaval kujul ning rohkem tegevusi korraldusega teha ei saa! 

 

Vahelehel „Kooskõlastused“ on näha tagasi lükkamise aeg ja põhjendus. 
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Vara kaardil on tagasi lükatud korraldus näha „Dokumendid“ vahelehel. Korraldusele klikates, on võimalik 
vaadata korralduse sisu ning tagasi lükkamise põhjust. 

 

Varaga tehtud tegevusi on sul võimalik vaadata varakaardi vahelehelt „Toimingute ajalugu“ . 
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Põhivara järelejäänud eluea muutmine 

Põhivara järelejäänud eluea muutmiseks ava varakaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „Muuda 
järelejäänud eluiga“. 

 

Põhivara järelejäänud eluiga saab muuta kui vara on arvele võetud ning vara andmed on muudetavad 
(staatus on „Kasutuses“, „Ei ole kasutusel“, „Tellimisel“, „Remondis“ või „Hoolduses“) 

Põhivara järelejäänud eluiga ei saa muuta kui vara kohta on juba loodud järelejäänud eluea muutmise 
korraldus, mille menetlus on pooleli. 

Sulle avatakse põhivara eluea muutmise algatamise aken järgnevate andmetega: 

Vara praegune järelejäänud eluiga aastates ja kuudes 

Uus arvestuslik eluiga:  

Aastat ja kuud – sisesta uus arvestuslik eluiga aastates ja kuudes (mõlema välja täitmine on kohustuslik) 

Eluea muutmise selgitus – kohustuslik väli 
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Eluea  muutmise algatamise kinnitamiseks vajuta nuppu „Kinnitan“. 

Sulle genereeritakse Põhivara järelejäänud eluea muutmise korraldus, mille staatus on  „Koostamisel“. 

 

 

Korraldusele kantakse järgmised andmed (mittemuudetavad): 

 Dokumendi nimetus = Põhivara järelejäänud eluea muutmise korraldus 

 Vara arvestav valitsemisala 

 Vara arvestav asutus 

 Koostaja nimi, ametinimetus, stuktuuriüksus, asutus 
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 Koostamise kuupäev 

 Vara plokk, kus kuvatakse põhivara põhiandmed:  

 Vara vastutaja 

 Vara inventarinumber 

 Vara nimetus 

 Vara asukoht ja ruum 

 Kogus ja koguse ühik 

 Vara vastutav struktuuriüksus 

 Soetamise aeg 

 Soetusmaksumus 

 Jääkmaksumus 

 Lisaks põhiandmetele kuvatakse vara plokis:  

o Arvestuslik järelejäänud eluiga  

 aastates 

 kuudes 

o Hinnanguline järelejäänud eluiga:  

 aastates 

 kuudes 

o Selgitus 

Kui sul tekib vajadus põhivara järelejäänud eluea muutmise protsess  katkestada, on võimalik sul korraldus 
kustutada. Selleks on „Põhivara järelejäänud eluea muutmise korraldus“ vormil nupp „Kustuta“.  Tegevus 
katkestatakse ning põhivara järelejäänud eluiga ei muudeta. 

Algata eluea muutmise korralduse esitamine nupust „Esitan korralduse“. Kui põhivara järelejäänud eluea 
muutmise korralduse kooskõlastamine on vajalik, siis genereerib süsteem kooskõlastusringi. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 



200 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

 

Saada põhivara järelejäänud eluea muutmise korraldus menetlusse vajutades nuppu „Algatan 
kooskõlastuse“. Korraldus saab staatuse „Kooskõlastamisel“ või „Kinnitamisel“, vara staatus ei muutu. 
Menetlusse saadetud põhivara järelejäänud eluea muutmise korraldus on nähtav vaid vara kaardil, vahelehel 
„Dokumendid“. 

Kui põhivara järelejäänud eluea muutmise korralduse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab 
dokument kohe peale esitamist staatuse „Kinnitatud“ ning süsteem saadab e-mail teavituse asutuse 
põhivara teavituse saajale. 

 

Kui kinnitaja kinnitab korralduse, genereerib süsteem korraldusele kinnitamise kuupäeva, kinnitaja info (nimi, 
ametinimetus, struktuuriüksus) ning sulle saadetakse sellekohane teade sinu töölauale. 

 

Süsteem saadab põhivara teavituse saajale (defineeritud asutuse ärireeglites) e-maili teavituse põhivara 
järelejäänud eluea muutmise algatamise kohta. Põhivara eluiga jääb vara kaardil senikaua samaks kui SAP-is 
on vastav muudatus tehtud. 

Põhivara järelejäänud eluea muutmise tegevus on näha vara kaardi toimingute ajaloos. 
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Põhivara järelejäänud eluea muutmise kinnitamine  

Peale kooskõlastamise käivitamist, läheb dokument automaatselt kooskõlastusringi esimesele täitjale. Kui 
kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub korraldus kohe kinnitajale. 

Põhivara järelejäänud eluea muutmise korralduse kinnitamine toimub analoogselt vara klassi muutmise 
korralduse kinnitamisega (vt ptk Vara klassi muutmise kinnitamine). 

Kooskõlastamiselt/kinnitamiselt tagasi lükatud korralduse 
vaatamine 

Kui kooskõlastaja/kinnitaja lükkab põhivara järelejäänud eluea muutmise korralduse 
kooskõlastamiselt/kinnitamiselt tagasi, siis korraldus tühistatakse ning korraldus saab staatuse „Tagasi 
lükatud“.  

Tagasi lükatud põhivara järelejäänud eluea muutmise korralduse vaatamine toimub analoogselt vara klassi 
muutmise korralduse vaatamisega (vt ptk Kooskõlastamiselt/kinnitamiselt tagasi lükatud korralduse 
vaatamine). 
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Põhivara allahindamine 

Põhivara allahindamiseks ava varakaart ning vajuta nuppu „Alusta toimingut“ > „PV allahindamine“. 

 

Põhivara väärtust saab muuta kui vara on arvele võetud ning vara andmed on muudetavad (staatus on 
„Kasutuses“, „Ei ole kasutusel“, „Tellimisel“, „Remondis“ või „Hoolduses“). 

Põhivara väärtust ei saa muuta kui vara kohta on juba loodud põhivara väärtuse muutmise korraldus, 
mille menetlus on pooleli. 

Avaneb põhivara allahindamise dialoog, kus kuvatakse järgnevad andmed: 

Soetusmaksumus (EUR, käibemaksuta) või Jääkmaksumus (EUR, käibemaksuta) – vara kehtiv väärtus 

Summa mille võrra maksumust vähendada (EUR) – kuluks kantav summa, mille võrra soetus-
/jääkmaksumust vähendatakse 

Uus arvestuslik jääkmaksumus (EUR, käibemaksuta) – vara uus arvestuslik jääkväärtus 

Allahindamise kp – mis hetkest vara alla hinnatakse. Sisestada võib ka minevikus kuupäeva. 

Allahindamise selgitus – kohustuslik täita 
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Kinnita põhivara allahindamise algatamine nupust „Kinnitan“.  

Sulle genereeritakse põhivara väärtuste muutmise korraldus, mille staatus on  „Koostamisel“. 

 

Põhivara väärtuse muutmise korralduse aknas kuvatakse sulle järgnevad andmed: 

 Dokumendi nimetus = Põhivara väärtuse muutmise korraldus 

 Vara arvestav valitsemisala 

 Vara arvestav asutus 

 Koostaja nimi, ametinimetus, stuktuuriüksus, asutus 

 Koostamise kuupäev 
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 Vara plokk, kus kuvatakse põhivara põhiandmed:  

 Vara vastutaja 

 Vara inventarinumber 

 Vara nimetus 

 vara asukoht ja ruum 

 Kogus ja koguse ühik 

 Vara vastutav struktuuriüksus 

 Soetamise aeg 

 Järelejäänud eluiga 

 lisaks põhiandmetel kuvatakse vara plokis:  

o Soetusmaksumus VÕI Jääkmaksumus (enne allahindamist) 

o Kuluks kantav summa 

o Allahindluse kuupäev 

o Selgitus 

Kui sul tekib vajadus põhivara allahindamine katkestada, on võimalik korraldus kustutada. Selleks on 
„Põhivara väärtuse muutmise korraldus“ vormil nupp „Kustuta“.  Tegevus katkestatakse ning vara väärtuse 
muutmist ei toimu. 

Algata korralduse esitamine nupust „Esitan taotluse“. Kui põhivara väärtuse muutmise korralduse 
kooskõlastamine on vajalik, siis genereerib süsteem kooskõlastusringi. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 
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Saada põhivara väärtuse muutmise korraldus menetlusse vajutades nuppu „Algatan kooskõlastuse“. 
Korraldus saab staatuse „Kooskõlastamisel“ või „Kinnitamisel“, vara staatus ei muutu. Menetlusse saadetud 
põhivara väärtuse muutmise korraldus on nähtav vaid vara kaardil, vahelehel „Dokumendid“. 

 

Kui põhivara väärtuse muutmise korralduse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument 
kohe peale esitamist staatuse „Kinnitatud“ ning süsteem saadab e-mail teavituse asutuse põhivara 
teavituse saajale. 

Kui kinnitaja kinnitab põhivara väärtuse muutmise korralduse, genereerib süsteem korraldusele kinnitamise 
kuupäeva, kinnitaja info (nimi, ametinimetus, struktuuriüksus) ning sulle saadetakse sellekohane teade sinu 
töölauale. 

 

Süsteem saadab põhivara teavituse saajale (defineeritud asutuse ärireeglites) e-maili teavituse põhivara 
väärtuse muutmise algatamise kohta. Põhivara jääkväärtus jääb vara kaardil senikaua samaks kui SAP-is on 
vastav muudatus tehtud. 

Põhivara väärtuse muutmise tegevus on näha vara kaardi toimingute ajaloos. 

 

Põhivara allahindamise kinnitamine 

Põhivara väärtuse muutmise korraldus läheb peale kooskõlastamise käivitamist automaatselt 
kooskõlastusringi esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub taotlus kohe kinnitajale. 

Põhivara väärtuse muutmise korralduse kinnitamine toimub analoogselt vara klassi muutmise korralduse 
kinnitamisega (vt ptk Vara klassi muutmise kinnitamine). 
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Kooskõlastamiselt/kinnitamiselt tagasi lükatud korralduse 
vaatamine 

Kui kooskõlastaja/kinnitaja lükkab põhivara väärtuse muutmise korralduse kooskõlastamiselt/kinnitamiselt 
tagasi, siis korraldus tühistatakse ning korraldus saab staatuse „Tagasi lükatud“.  

Tagasi lükatud põhivara väärtuse muutmise korralduse vaatamine toimub analoogselt vara klassi muutmise 
korralduse vaatamisega (vt ptk Kooskõlastamiselt/kinnitamiselt tagasi lükatud korralduse vaatamine). 

 

  



207 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

Inventuur 

Inventuuriga seotud toiminguid tehakse menüüs „Varad“ >„Inventuurid“. 

 

Inventuuride loetelus kuvatakse algatatud ja lõppenud inventuure. 

Kui asutuses veel ühtegi inventuuri läbi viidud ei ole, on inventuuride loetelu tühi: 

 

Kui asutuses on vähemalt üks inventuur algatatud ja/või läbi viidud, siis kuvatakse loetelus inventuuri 
korralduse plokk. Inventuuri korralduse plokki näevad varahaldurid ja töötajad, kes on määratud inventuuri 
komisjoni liikmeks. 

Inventuuri plokis kuvatakse: 

 Inventuuri tüüp: aastainventuur või erakorraline inventuur 

 Inventeerimise ajavahemik 

 Inventuuri käigus loodud dokumendid, kus iga dokumendi korral: 
Dokumendi nimetus – dokumendi nimetus on link andmevormile (nt „Inventuuri korraldus“) 
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Dokumendi number 
Staatus  

 

Lõppenud inventuurid on sorteeritud läbiviimise aja järgi kahanevalt. 

Inventuuri korraldus 

Inventuuri läbiviimise algatamisel tuleb esmalt luua inventuuri korraldus.  

Ava menüü „Varad“ >„Inventuurid“ ning vajuta nuppu „Uus inventuuri korraldus“. 

 

Sulle avatakse uue korralduse loomise aken. 

 

Täida inventuuri korralduse andmed: 
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Inventuuri liik – inventuure on kahte liiki: aastainventuur ja erakorraline inventuur. Kohustuslik väli. 

Inventuuri algus – inventeerimise ajavahemiku alguskuupäev, kohustuslik väli. 

Inventuuri lõpp – inventeerimise ajavahemiku lõppkuupäev, kohustuslik väli. 

Inventuuri aasta – kui inventuuri liigiks on valitud „Aastainventuur“, tuleb määrata inventuuri aasta (vaikimisi 
jooksev aasta). Kohustuslik väli. 

Vajuta nuppu „Edasi“. Süsteem genereerib vara inventuuri korralduse, mis on staatuses „Koostamisel“. 

 

Korralduse üldandmed on eeltäidetud inventuuri korralduse loomisel sisestatud andmetega: 

 Valitsemisala ja asutus  

 Koostaja 

 Inventuuri liik – kas aastainventuur või erakorraline inventuur 

 Inventeerimise ajavahemik – inventuuri algus ja lõpp  

 Inventuuri aasta – vaid aastainventuuri korral. 

Korralduse päises kuvatud üldandmed muutuvad automaatselt kui korralduse andmeid vormil 
muudetakse. 

Täida inventuuri korralduse puuduvad üldandmed: 

Inventuur viiakse läbi seisuga – määra kuupäev, mis seisuga inventuur läbi viiakse (võib olla minevikus). 
Kuupäeva sisestamine on kohustuslik. 
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Üldinfo inventuuri läbiviimise kohta – sisesta üldinfo inventuuri läbiviimise kohta. 

Sul on võimalik korralduse andmed salvestada ning hiljem korralduse koostamist jätkata. Koostamisel 
inventuuri korraldus kuvatakse menüüpunktis „Inventuurid“ Algatatud inventuurid plokis: 

 

Inventuuri korralduse koostamisest on võimalik loobuda. Korralduse tühistamiseks vajuta nuppu „Kustuta“. 
Sinu loodud korraldus kustutatakse. 
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Komisjoni moodustamine 

Inventuuri läbiviimiseks tuleb moodustada vähemalt üks komisjon. Komisjone saab moodustada ka mitu. 

Komisjoni moodustamiseks ava loodud korraldus ning plokis „Komisjonid“ vajuta nuppu „Lisa komisjon“. 

 

Inventuuri korraldusele lisatakse uus komisjoni plokk. Loodud komisjonile määratakse unikaalne tunnus (nt „I 
komisjon“):  

 

Inventuuri andmete esitamise kuupäev [1] – mis kuupäevaks peab komisjon inventeeritud varade andmed 
esitama. Kuupäev peab jääma inventuuri perioodi sisse. Kohustuslik väli. 
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Komisjoni poolt inventeeritavate varade kirjeldus [2] – lühikokkuvõte komisjoni poolt inventeeritavate 
varade kohta 

Komisjoni liikmete lisamiseks vajuta nuppu „Nimekirja haldamine“ [3]. 

Sulle avatakse komisjoni liikmete nimekirja haldamise vaade: 

 

Komisjoni liikmeteks saad valida isikuid üle riigi. Isiku otsingu käivitamiseks peab olema vähemalt 2 tähemärki 
sisestatud. 

Komisjoni liikme lisamiseks otsi esmalt sobiv isik ning vajuta nuppu „Lisa“. Valitud isik lisatakse komisjoni 
liikmete nimekirja. Sama isik saab kuuluda mitmesse erinevasse komisjoni. 

Komisjoni liikmeid saad valida mitu.  

 

Kui komisjoni liikmed on valitud, vajuta nuppu „Salvestan“. 
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Komisjoni peab kuuluma vähemalt kaks isikut – esimees ja komisjoni liige. 

Peale salvestamist kuvatakse plokis „Komisjonid“ valitud komisjoni liikmed. 

 

Kui valitud komisjoni liikmel on inventeerimise ajavahemikul puudumine, siis kuvatakse sellekohane hoiatus. 
Teade on informatiivne ning puudumine ei takista korralduse salvestamist ega esitamist. 

Valitud liikmetest määra komisjoni esimees [1]. Vaikimisi määratakse komisjoni esimeheks esimesena valitud 
isik. 

Täiendavate liikmete lisamiseks/ komisjoni koosseisu muutmiseks vajuta uuesti nuppu „Nimekirja 
haldamine“  [2]. 

Komisjoni liikmeid saab eemaldada. Selleks ava nimekirja haldamise vaade ning vajuta isiku taga olevat 
ristikest.  

 

Kui eemaldad komisjoni esimehe, pead määrama uue esimehe.  Kui komisjoni esimees on määramata, siis 
korralduse andmeid salvestada ei saa ning Sulle antakse sellekohane hoiatus.  

Ühel korraldusel saab olla mitu komisjoni.  Täiendava komisjoni lisamiseks vajuta uuesti nuppu „Lisa 
komisjon“. 

Korraldusele lisatud komisjone on võimalik kustutada. Selleks vajuta komisjoni plokis olevat ristikest. 
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Kustutamisel kuvatakse ülekontrolli aken. 

 

Vajuta nuppu „Jah“.  

Inventuuri korralduse esitamine 

Algata inventuuri korralduse esitamine nupust „Esita korraldus“. Kui inventuuri korralduse kooskõlastamine 
on vajalik, siis genereerib süsteem korralduse kooskõlastusringi. 

Kui asutuse/ valitsemisala reeglite alusel on komisjoni liikmete nõusoleku küsimine vajalik, siis lisatakse 
kooskõlastusringi nõusoleku küsimise samm. 

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 
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Saada inventuuri korraldus menetlusse vajutades nuppu „Esitan korralduse“. Korraldus saab staatuse 
„Kooskõlastamisel“.  

Kui inventuuri korralduse kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument kohe peale esitamist 
staatuse „Kinnitatud“ ning korraldusele genereeritakse number. 

Peale kooskõlastamisele esitamist inventuuri korraldust muuta ei saa! 

KOMISJONI LIIKME NÕUSOLEKU KÜSIMINE  

Kui inventuuri korraldus on esitatud ja nõusoleku küsimine ärireeglite järgi vajalik, saadetakse kõikidele 
komisjoni liikmetele nõusoleku küsimise tööülesanne. Komisjoni liikmete nõusolekute küsimine toimub 
paralleelselt. 

Kooskõlastamisel inventuuri korralduses kuvatakse iga komisjoni liikme juures ettepanekuga nõustumise seis: 
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Komisjoni liikmeks määratud töötaja töölaual kuvatakse tööülesanne „Ettepanek inventuurikomisjoni töös 
osalemiseks“: 

 

Kui töötaja on komisjoni liige mitmes erinevas komisjonis, saadetakse talle iga komisjoni kohta eraldi teade. 

Ettepaneku vormil kuvatakse: 

 Valitsemisala ja asutus, mis inventuuri korraldab 

 Inventuuri tüüp (aastainventuur või erakorraline inventuur) 

 Inventuuri läbiviimise aeg ehk inventeerimise ajavahemik 

 Komisjoni tunnus ja komisjoni koosseis (komisjoni määratud liikmed) 

 Inventeeritavate varade kirjeldus (kui on sisestatud) 

 Komisjoni poolt inventeeritud varade andmete esitamise kuupäev. 
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Töötaja saab komisjoni töös osalemise ettepanekuga nõustuda või lükata ettepaneku tagasi. Tagasi 
lükkamisel peab töötaja sisestama põhjenduse.  

Kui komisjoni liige annab nõusoleku, siis inventuuri korralduse esitajale saadetakse teade komisjoni töös 
osalemisega nõustumise kohta: 

 

Kui kõik komisjoni liikmed on oma nõusoleku andnud, läheb korraldus edasi kooskõlastusringile 
kooskõlastamiseks. 

Kui komisjoni liige keeldub inventuurikomisjoni töös osalemast, siis saadetakse Sulle töölauale sellekohane 
teade koos töötaja sisestatud põhjendusega.  

Pane tähele! 
Inventuuri korraldus saab staatuse „Korrigeerimisel“ alles siis, kui kõikide komisjoni liikmete vastused 
on teada. 
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Kui inventuuri korralduse kooskõlastamine on välja lülitatud, aga komisjoni liikmete nõusolekud on 
vajalikud, siis jääb korraldus nii kauaks staatusesse „Kooskõlastamisel“ kuni toimub nõusolekute 
küsimine.  Kui kõik nõusolekud on saadud, siis saab inventuuri korraldus automaatselt staatuse 
„Kinnitatud“ ning korraldusele genereeritakse number. 

INVENTUURI KORRALDUSE  KINNITAMINE  

Kui komisjoni liikmete nõusolekud vajalikud ei ole, siis läheb korraldus peale kooskõlastamise käivitamist 
automaatselt kooskõlastusringi esimesele täitjale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub korraldus kohe 
kinnitajale.  

Kui komisjoni liikmete nõusolekud on vajalikud, siis enne kooskõlastamist/ kinnitamist ei algatata, kui kõik 
vajalikud nõusolekud on saadud. 

Kinnitaja saab inventuuri korralduse kinnitada või lükata tagasi. Tagasilükkamisel peab kinnitaja sisestama 
põhjenduse. 
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Korralduse kinnitamisel genereerib süsteem inventuuri korraldusele numbri ja kuupäeva (kinnitamise 
kuupäev). Kui kinnitati muudatusi, siis kinnitamisel kirjutatakse eelmine kinnitamise kuupäev üle. 

Süsteem saadab inventeerimiskomisjoni(de) liikmetele teate korralduse kinnitamise kohta. 

Inventuuri korralduse korrigeerimine 

Kui korralduse andmeid ei kooskõlastatud/kinnitatud või komisjoni liige keeldus komisjoni töös osalemisest, 
siis läheb inventuuri korraldus staatusesse „Korrigeerimisel“. 

Varahaldurile saadetakse töölauale sellekohane teade: 
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Korrigeerimisele saadetud korralduse saad avada teates sisalduvast dokumendi lingist või menüüst „Varad“ > 
“Inventuurid“. 

 

Kui komisjoni liige keeldus inventuurikomisjoni töös osalemisest, siis kuvatakse Sulle vastava komisjoni plokis 
keeldumise teade koos põhjendusega (kommentaar). 
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„Korrigeerimisel“ inventuuri korraldusel saad muuta korralduse üldandmeid ning lisada/muuta komisjonide 
liikmeid (analoogselt uue korralduse koostamisega). 

Kui vajalikud andmed on muudetud, siis salvesta andmed ning esita korraldus uuesti. 

Esitatud korraldus saab staatuse „Kooskõlastamisel“. Töötajatelt, kelle nõusolek on kehtiv, uuesti komisjoni 
töös osalemise nõusolekut ei küsita.  
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Kinnitatud inventuuri korralduse muutmine 

Kinnitatud inventuuri korraldust on võimalik muuta ja täiendada. Selleks ava kinnitatud korraldus menüüst 
Varad  > Inventuurid. 

Muudatuste tegemiseks vajuta nuppu „Avan muutmiseks“. 

 

Korraldus saab staatuse „Korrigeerimisel“. 

Inventuuri korraldusel saad muuta järgnevaid välju: 

 Inventeerimise ajavahemik (algus ja lõpp) 

 Inventuuri läbi viimise kuupäev – muuta saab vaid siis kui inventuuri läbi viimise kuupäev pole veel 
saabunud ning komisjonides pole veel loodud ühtki inventuuri nimekirja 

 Üldinfo inventuuri läbiviimise kohta 

 Iga komisjoni plokis saad muuta: 

o Inventuuri andmete esitamise kuupäev 

o Komisjoni poolt inventeeritavate varade kirjeldus 
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o Eemaldada komisjoni liikmeid 

o Lisada uusi liikmeid 

Kui komisjonil on mõni inventuuri nimekiri käivitatud, siis komisjoni muuta ei saa. 

Inventuuri korralduse muutmisel on võimalik korraldusele lisatud komisjoni eemaldada. Eemaldamine on 
võimalik vaid siis kui komisjonil pole käivitatud ja/või inventuuri juba läbinud nimekirju. Kui komisjonil on 
koostamisel nimekirju, siis komisjoni eemaldamiseks tuleb komisjoni poolt loodud nimekirjad eelnevalt 
kustutada.  

Inventuuri korralduse muutmisel saad korraldusele lisada täiendavaid komisjone.  

Muudatuste tegemisest saad loobuda, kui vajutad nuppu „Loobu muutmisest“. 

 

Muudatuste salvestamiseks vajuta nuppu „Salvesta“ ning esita muudatused uuesti kooskõlastamisele nupuga 
„Esita korraldus“. 

Kui muutmise käigus tehti muudatusi komisjonide koosseisus ja komisjoni liikmete nõusolekud on vajalikud, 
siis ei käivitata korralduse muudatuste kooskõlastamist või kinnitamist enne kui uutelt komisjoni liikmetelt on 
nõusolekud saadud. 

Kui kinnitati muudatused, siis saadetakse teade nii kehtivatele komisjoni liikmetele kui ka lisandunud 
liikmetele. Kui korralduse muutmise käigus eemaldati komisjoni liige, siis saadab süsteem komisjoni 
koosseisust eemaldatud töötaja(te)le vastavasisulise teate. 

Inventeeritavate varade andmete kontrollimine ning 
külmutamine 

Inventeeritavate varade külmutamise käigus käivitab süsteem asutuse varade andmete fikseerimise 
inventuuri läbiviimise kuupäeva seisuga. Põhivarade andmed uuendatakse SAPist vastavalt antud 
kuupäeval kehtinud seisule. 

Kui inventuuri läbiviimise kuupäev pole veel saabunud, siis ei ole asutuse varade andmed veel fikseeritud ning 
varade seisu külmutada ei saa. 

Enne varade seisu külmutamist tuleb varahalduril kontrollida, kas kõikide varade andmed on inventuuriks 
sobilikud ning seejärel varad külmutada inventuuri läbiviimise kuupäeva seisuga. 
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Inventuuriks sobimatute varade nimekiri on varade otsingu lehel sama pealkirjaga lingi all. 

 

Inventuuriks sobimatute varade nimekirjale pääseb ligi ka vara inventuuri korralduselt. Selleks tuleb enne 
varade külmutamist klõpsata vara inventuuri korraldusel linki „Kontrolli“. Kui inventuuri läbiviimise kuupäev 
pole veel saabunud, ei ole see link veel aktiivne. 
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Kui päring „Inventuuriks sobimatud varad“ annab tulemusi, tuleb vastavate varade andmeid täiendada. 
Päring kontrollib järgmiseid andmeid: 

 Inventarinumber peab olema unikaalne 

 Kogus peab olema suurem kui 0 

 Ühik peab olema märgitud 

 Vara asukoht peab olema määratud vähemalt aadressi täpsusega 

 Vara staatus on midagi muud kui „Kasutuses“ 

Kui varade andmed on täiendatud, saab varahaldur käivitada inventeeritavate varade külmutamise protsessi. 
Inventuuri nimekirjades kajastuvad ainult need varade andmete muudatused, mis on tehtud enne varade 
külmutamist. Pärast varade külmutamist varade andmetes tehtud muudatused inventuuri nimekirjades ei 
kajastu. 

Inventeeritavate varade külmutamise käigus käivitab süsteem asutuse varade andmete fikseerimise 
inventuuri läbiviimise kuupäeva seisuga. Põhivarade andmed uuendatakse SAPist vastavalt antud 
kuupäeval kehtinud seisule. 

 
Inventeeritavate varade külmutamiseks tuleb varahalduril vara inventuuri korraldusel klõpsata vastaval 
nupul. „Külmuta inventeeritavad varad“ nupp ilmub inventuuri korraldusele nähtavale alates inventuuri 
läbiviimise kuupäevast. 
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Seejärel kuvatakse teade: „Kas oled kindel, et soovid asutuse inventeeritavad varad külmutada seisuga …? 
Kui varad on külmutatud, siis hilisemad vara kaartidel tehtud muudatused, sh SAP raamatupidamise kanded, 
inventuuri nimekirjades ei kajastu.“ 
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Valides „Ei“ katkestatakse protsess. Valides „Jah“ algatatakse inventuuri seisu salvestamine. Vara inventuuri 
korraldusel kuvatakse ka sellekohane teade „Hetkel ei ole võimalik varasid nimekirja lisada. Toimub 
inventuuri seisu salvestamine.“ 

 

Varade külmutamise protsess on mahukas ning võtab aega mõned tunnid. 

Kui varade külmutamise protsess on lõpule jõudnud, saab varahaldur või inventeerimiskomisjoni liikmed 
hakata koostama inventuuri nimekirju. 

Inventuuri nimekirja koostamine 

Kui inventuuri korraldus on kinnitatud ning varade külmutamise protsess läbi tehtud, saab iga korralduses 
määratud komisjoni kohta luua inventuuri nimekirja. Ühel komisjonil võib olla mitu inventuuri nimekirja. 

Inventuuri nimekirju saavad koostada nii varahaldurid kui ka komisjoni liikmed ise.  

Inventuuri nimekirja koostamiseks ava kinnitatud inventuuri korraldus, vali komisjon ning vajuta komisjoni 
plokis nuppu „Lisa nimekiri“.  

Komisjoni liikmed saavad luua nimekirju vaid selles komisjonis, kuhu nad kuuluvad. 
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Sulle kuvatakse nimekirja koostamise vaade: 
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Täida ära nimekirja üldandmed: 

Nimekirja kirjeldus – nimekirja lisatavate varade lühikirjeldus, kuvatakse hiljem nimekirja nimetusena. 

Läbiviimise algusaeg/läbiviimise lõppaeg – inventuuri nimekirja lugemise kuupäev ja kellaaeg 

Vajuta nuppu „Edasi“. 

Avaneb vara inventuuri nimekiri, mis on staatuses „Koostamisel“.  

 

Inventeeritavate varade nimekirja vormil kuvatakse järgnevad andmed: 
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 Valitsemisala ja asutus 

 Koostaja andmed 

 Seotud dokumendid plokis kuvatakse viidet kinnitatud vara inventuuri korraldusele 

Üldandmed: 

 Inventuuri nimekirja pealkiri 

 Inventuuri läbiviimise aeg 

Komisjoni andmed [1] – komisjoni andmed avanevad, kui klikkad komisjoni ees olevale noolekesele: 

 

Inventuuri nimekirja üldandmeid saad muuta kui vajutad nuppu  „Muuda üldandmeid“ [2]. 

Inventuuri nimekirja koostamisest saab loobuda ning nimekirja kustutada. Selleks vajuta nuppu „Kustuta 
nimekiri“ [3]. Kui nimekirja oli juba vara lisatud, siis need vabastatakse ehk neid on võimalik taas mõnda teise 
nimekirja lisada. 

Vara lisamine nimekirja 

Uue inventuuri nimekirja loomisel on inventeeritavate varade nimekiri tühi. Varade lisamine nimekirja käib 
nupust „Lisa vara“.  

 

Varade lisamiseks tuleb käivitada varade otsing.   

Otsing hõlmab vaid arvele võetud vara, millel pole märget „Ei inventeerita“ ja mille soetamise aeg on 
varasem kui inventuuri läbi viimise kuupäev. 

Kui vara on juba mõnda inventuuri nimekirja lisatud, siis otsingu tulemustes seda vara ei kuvata. 

Otsingusse ei kaasata varasid, mille kaardid on suletud (nt on staatuses maha kantud, hävitamise ootel, 
hävitatud, võõrandatud, üle antud, tagastatud rendileandjale). 
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Inventeeritavate varade otsimiseks saad kasutada samu parameetreid, mis varade otsingus (vt Varade 
otsing).  

Otsingutulemuste tabelis kuvatakse Sulle vaikimisi 10 tulemust. Kõikide tulemuste vaatamiseks muuda lehel 
kuvatavate kirjete arvu [1] ning määra valik „Näita kõik“. 

Otsingutulemusi saad veergude järgi sorteerida ning filtreerida [2]. 

Varade lisamiseks nimekirja märgista otsingutulemustest n vara ja vajuta nuppu „Lisa valitud varad“.  

Korraga saab märgistada vaid tabeli aktiivsel lehel kuvatud varad. Kõikide varade korraga 
märgistamiseks määra enne valik „Näita kõik“ ning seejärel kliki „Vali kõik“. 

 

Sind suunatakse inventuuri nimekirja koostamise aknasse ning valitud varad kuvatakse tabelisse 
„Inventeeritavad varad“. 

Iga inventuuri nimekirja kantud vara korral kuvatakse järgnevad andmed: 

 Inventarinumber 

 Vara nimetus – link vara kaardile. Vara kaardil kuvatakse vara andmed vastavalt inventuuri läbiviimise 
kuupäeva seisule!  

 Vastutaja 
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 Kasutaja 

 Arvestuslik kogus 

 

Nimekirja varade juurde lisamiseks saad tegevust korrata, vajutades uuesti nuppu „Lisa varad“. 

Kui nimekirja lisatud vara inventarinumber puudub, pole unikaalne või vara kogus on 0, siis kuvatakse 
sulle sellekohane veateade ning vara read on tabelis märgitud punase värviga. Vigaste andmetega 
varasid inventeerida ei saa. 

Nimekirja kantud varasid saab nimekirjast eemaldada. Selleks on vara taga ristike. Vara nimekirjast 
eemaldamisel vara „vabaneb“ ja seda saab lisada mõnda teise inventuuri nimekirja. 

Kui Sa otsingu tulemustest vara nimekirja lisada ei soovi, siis saad varade otsingu vaatelt tagasi inventuuri 
nimekirja liikuda nupuga „Tagasi nimekirja“: 



233 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

 

Inventuuri kaasamata varade vaatamine 

Inventuuri nimekirja koostamisel saad käivitada spetsiaalse päringu ning vaadata seni veel inventuuri 
kaasamata varade loetelu. 

Inventuuri kaasamata varade vaatamiseks on kaks võimalust: 

1. Ava komisjoni inventuuri nimekirja vaatel nupust „Lisa vara“ varade otsing ning vajuta nuppu „Vaata 
inventuuri kaasamata vara“. 

 

Sulle kuvatakse varade loetelu, mis pole veel ühegi inventuuri nimekirjaga seotud. 

Varade lisamiseks nimekirja märgista loetelust n vara ja vajuta nuppu „Lisa valitud varad“. 

Inventuuri kaasamata varade loetelu saad salvestada Exceli failina, selleks vajuta nuppu „Ekspordi Excelisse“. 
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2. Käivita inventuuri kaasamata varade päring inventuuri korralduse vaatelt: 

 

Sulle kuvatakse varade loetelu, mis pole veel ühegi komisjoni inventuuri nimekirjaga seotud.  

Siit vaatelt inventuuri kaasamata varasid inventuuri nimekirja lisada ei saa.  
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Inventuuri käivitamine 

Kui inventuuri nimekiri on koostatud ja valmis inventeerimiseks, siis saad inventuuri käivitada nupust „Käivita 
inventuur“. 

 

Inventuuri nimekiri saab staatuse „Inventuur käivitatud“ ning inventuuri nimekirja varasid juurde lisada ega 
nimekirjast varasid eemaldada ei saa. 

Inventuuri käivitamisel saab inventuuri nimekirja lisatud vara staatuse „Inventuuril“ ning vara kaart 
„külmutatakse“ portaalis muudatusteks.  

Kui nimekirjas on põhivara, siis saadetakse inventuuri käivitamise info SAP põhivara teavituse saajale 
ning varale SAP uuendusi ei tehta. 
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Süsteem saadab komisjoni liikmetele ning nimekirja kantud vara eest vastutava(te)le isiku(te)le teavituse 
inventuuri käivitamise kohta. 

Inventuuri korraldusel kuvatakse inventuuri nimekirja real staatus „Inventuur käivitatud“: 
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Nimekirja eksportimine lugerisse 

Kui inventuuri viiakse läbi lugeri (terminali) abil, siis tuleb komisjonide loodud nimekirjad portaalist eksportida 
ning seejärel importida loodud fail terminali rakendusse. 

Nimekirja(de) eksportimiseks ava vara inventuuri korraldus ning vajuta nuppu „Ekspordi lugeri fail (XML)“. 

 

Sulle avatakse „Ekspordi lugerisse“ aken. Märgi nimekirjad, mida soovid eksportida. Eksportida saad vaid 
koostamisel ning käivitatud nimekirju. 

 

Vajuta nuppu „Ekspordi lugerisse“. 

Määra faili salvestamiseks vajalikud andmed ning kinnita. Fail salvestatakse XML kujul. 
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Nimekirja eksportimine Excelisse 

Inventuuri nimekirja saad eksportida Exceli failina. Selleks ava inventuuri nimekiri ning vajuta nuppu 
„Ekspordi Excelisse“. 

 

Sulle avatakse vaheaken „Eksporditavad põhi- ja lisaandmed“, kus saad määrata, milliseid täiendavaid 
varakaardi andmevälju Excelisse eksportida soovid. 
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Iga nimekirja kantud vara kohta eksporditakse alati järgmised andmed: 

 Järjekorra number (süsteem lisab automaatselt) 

 Inventarinumber 

 Vara number 

 Vara nimetus 

 Vastutav isik (nimi, ametikoht, otsene struktuuriüksus) 

 Kasutaja (nimi, ametikoht, otsene struktuuriüksus, asutus) 

 Vara asukoht (asukoha ADR-kood, asukoha täisaadress, hoone osa (kui on), asukoha ruum) 

 Vara arvestuslik kogus ja koguse ühik 

 Soetusmaksumus 

 Jääkmaksumus (vaid põhivara korral) – inventuuri läbi viimise seisuga 

 Järelejäänud eluiga (vaid põhivara korral) – inventuuri läbi viimise seisuga 

 Koondsummad:  

o Soetusmaksumus kokku; 
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o Jääkmaksumus kokku; 

Lisaks varakaardi üld- ja lisaandmete andmeväljadele (vaheleht Põhiandmed), saad valida eksportimiseks vara 
klassi spetsiifilisi andmeid (vaheleht Lisaandmed), nt on vara klassile „Kapid“ defineeritud lisaväli „Kapi 
materjal“. 

Lisaandmeid saad märkida vaid siis kui inventuuri nimekirja on kantud vaid samasse klassi kuuluvad 
varad. 

Märgi soovitud andmeväljad ning vajuta nuppu „Ekspordi“. Süsteem loob Exceli faili, kuhu eksporditakse vara 
põhiandmed ning sinu poolt valitud põhi- ja lisaandmed. 

Eksporditud faili saad avada või salvestada oma masinasse. 
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Inventuuri tulemuste sisestamine 

Inventuuri tulemuste sisestamiseks on kaks võimalust – sisestada inventuuri tulemused käsitsi või importida 
tulemused XML failist. 

Inventuuri tulemuste käsitsi sisestamine 

Inventuuri tulemuste käsitsi sisestamiseks ava käivitatud inventuuri nimekiri. Kui kõikide varade arvestuslik 
kogus ja loetud kogus olid identsed ning ühegi vara kohta mingit märkust/kommentaari lisada ei ole vaja, siis 
on nupu „Märgi nimekiri loetuks“ abil võimalik kogu nimekiri tervikuna loetuks märkida.  

 

Nupu vajutamisel küsib süsteem kinnitust: „Inventuuri nimekirja loetuks märkimisel määratakse nimekirja 
kantud varade loetud kogus automaatselt võrdseks arvestusliku kogusega. Loetud kogust saab hiljem muuta.“  

 

Kui vajutad JAH, muudetakse inventuuri nimekirjas vara loetud kogus võrdseks arvestusliku kogusega ning 
varadele ühtegi kommentaari ei lisata. Saad sellegipoolest avada varade andmeid muudatuste tegemiseks.  

NB! Nii enne kui pärast terve nimekirja loetuks märkimist on võimalik teha muudatusi nende varade 
lõikes, mis muutmist vajavad.  

Pliiatsi ikooniga nupust saad avada ühe konkreetse vara detailandmed muudatuste tegemiseks. Võimalik on 
ka linnukesega markeerida mitu vara ning vajutada nuppu „Ava valitud read muudatuste salvestamiseks“. 
Sel juhul on saab teha muudatusi mitme vara osas korraga.  



242 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

 

Märgi vara(d) ning vajuta nuppu „Ava valitud read muudatuste salvestamiseks“. 
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Sulle avatakse valitud varadest eraldi loetelu „Inventuuri tulemus“, kus näed vara põhiandmeid ning saad  
sisestada inventuuri tulemuse: 

 

Arvestatud kogus [1] 

Loetud kogus [2] – kohustuslik, vaikimisi eeltäidetud arvestusliku kogusega. Eeltäidetud kogust saab muuta. 

Vahe [3] – loetud koguse ja arvestusliku koguse vahe, süsteem arvutab automaatselt. 

Hinnang järelejäänud eluea kohta (ainult põhivara korral) – vabatekst.  

Lisainfo ja märkused [4] – vabatekst (nt hinnang kasutamiskõlblikkuse kohta, märkus vara tegeliku kasutaja, 
asukoha või ruumi kohta jms). 

Inventuuri tulemuse kinnitamiseks vajuta nuppu „Salvesta“. 

Kui avasid nimekirjast muutmiseks rohkem kui  5 vara korraga, siis saad muudatused salvestada ning avada 
järgmise lehekülje tulemuste sisestamiseks. Selleks vajuta nuppu „Salvesta ja kuva järgmised“: 

 

Inventuuri nimekirja tagasi liikumiseks kliki vahelehel „Nimekirja varad“. Sulle kuvatakse uuesti 
nimekiri, kus loetud read on märgitud teise värviga (valge) ja varade „Loetud kogus“ on täidetud.   
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Kui inventuuri tulemusena tekkis arvestusliku koguse ja loetud koguse vahe, siis kuvatakse sellekohane info 
varade nimekirja veergu „Vahe“: 

 

Viimases veerus „Märge“ kuvatakse Sulle ikoone, mis annavad kiirülevaate varaga seotud muudatustest 
ja/või lisatud märkustest: 

 - näitab, et vara arvestuslik ja tegelik kogus on erinevad 

 - näitab, et varale on tehtud märkus 

 - näitab, et varale on tehtud märkus järelejäänud eluea muutmise kohta (vaid põhivaral) 

 - näitab, et vara asukoht on inventuuri käigus muutunud (kuvatakse vaid lugerist imporditud andmete 
korral) 

Ka hiirega üle ikooni liikudes näed välja nime, kus muudatus tehtud on. 

  



245 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

Tulemuste importimine lugerist 

Inventuuri tulemuste importimiseks lugerist (XML failist) ava inventuuri korraldus ning vajuta nuppu „Impordi 
tulemused lugerist“. 

 

Vali nimekirja fail, mille tulemusi importida soovid ning käivita import. Süsteem kuvab kinnituse nimekirjas 
uuendatud vara andmete kohta: 

 

Ava inventuuri nimekiri. Failist loetud tulemused kuvatakse inventuuri nimekirjas (veergudes „Loetud kogus“ 
ning „Märge“). Varade read, mille tulemus failis puudus, on märgitud kollase värviga. 

NB! Kui impordid andmeid uuesti, siis kirjutatakse eelnevad tulemused üle.  

Täiendavate varade lisamine inventuuri nimekirja 

Inventuuri nimekirja saad lisada varasid, mis leiti komisjoni poolt inventuuri käigus ja mille esialgne kogus on 
null.  

Inventuuri käigus leitud varade lisamiseks mine vahelehele „Nimekirja väliselt leitud varad“ ning vajuta 
nuppu „Lisa leitud vara andmed“. 
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Sulle avatakse leitud vara lisamise aken. 

 

Iga leitud vara kohta saab sisestada: 

Inventarinumber – võib tühjaks jääda kui leitud vara küljes ribakoodi etikett puudub ning vara 
inventarinumbrit tuvastada ei õnnestu. 

Loetud kogus – leitud vara kogus, kohustuslik väli 

Nimetus – täidetakse automaatselt vastavalt inventarinumbri alusel tuvastatud vara andmetele. Kohustuslik 
tekstiväli kui leitud varal inventarinumber puudub ja/või sellise inventarinumbriga vara asutuse registrist ei 
leita. 

Kommentaar – vabatekst 

Leitud vara andmete kinnitamiseks vajuta nuppu „Salvesta“. 

Kui sisestasid vara inventarinumbri, siis süsteem käivitab vara otsingu ning kuvab inventarinumbri alusel vaste 
asutuse varade hulgast.  Kui sellise numbriga vara asutuse registrist ei leita, siis kuvatakse sellekohane teade 
ning sa pead ise sisestama vara nimetuse. 

Nimekirja väliselt leitud vara nimekirja lisamiseks vajuta uuesti nuppu „Salvesta“. Lisatud vara kuvatakse 
„Nimekirja väliselt leitud varad“ vahelehel. 
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Kui nimekirja väliselt leitud vara on kantud mõne teise komisjoni nimekirja, siis kuvatakse vara andmete 
juures viide komisjonile ning vastavale nimekirjale [1]: 

 

Nimekirja väliselt leitud vara andmeid saad muuta kui märgid soovitud varad ning vajutad nuppu „Ava valitud 
muutmiseks“ [2]. 

Nimekirja väliselt leitud vara saab nimekirjast eemaldada. Selleks on vara taga ristike [3]. 

Inventuuri nimekirja esitamine ülevaatamiseks 

Kui inventuuri tulemused on lugerist imporditud või käsitsi täidetud, siis esita inventuuri nimekiri 
ülevaatamiseks.  

Esitamise algatamiseks vajuta inventuuri nimekirjas nuppu „Esita inventuuri tulemused ülevaatamiseks“. 

 

Esitada saab inventuuri nimekirja alles siis, kui kõikide nimekirja kantud varade korral on tulemus teada. Kui 
mõne vara korral on tulemus sisestamata, tuleb sellekohane veatede: 

 

Varad, mille tulemus on puudu, on nimekirjas teist värvi ning nende loetud koguse veerg on täitmata. 
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Kui kõikide varade inventuuri tulemused on olemas, siis genereerib süsteem inventuuri nimekirja 
kooskõlastusringi. Sulle avatakse vaheleht „Kooskõlastused“: 

 

Inventuuri nimekirja kooskõlastusringi lisakse kõigi nimekirja kuulunud varade vastutajad, kes peavad 
nimekirja tulemused kinnitama (nõusoleku küsimise samm). Nimekirja kooskõlastavad komisjoni liikmed ning 
kinnitab komisjoni esimees. 

Nimekirja esitamiseks vajuta nuppu „Esitan ülevaatamiseks“. Inventuuri nimekiri saab staatuse 
„Kooskõlastamisel“. 

Esmalt saadetakse nimekiri vara eest vastutava(te)le isiku(te)le kinnitamiseks. Vastutavate isikute nõusolekud 
küsitakse paralleelselt. 

Kui kõigi vastutajate nõusolekud on olemas, läheb nimekiri edasi kooskõlastamisele. 
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INVENTUURI TULEMUSTEG A NÕUSTUMINE  

Vara eest vastutava(te)le isikutele saadetakse töölauale tööülesanne: „Ettepanek inventuuri tulemuste 
kinnitamiseks“. 

 

Nimekirjas kuvatakse talle vaid tema vastutusel olevate varade tulemused. Teiste vastutajate varasid ta ei 
näe. 

Vara vastutajal on võimalik sisestada varade kohta selgitusi. Selgitusi saab sisestada ükshaaval või mitmele 
varale korraga. Selleks tuleb märkida vara(d) ning vajutada nuppu „Ava vara andmed selgituste lisamiseks“. 
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Valitud varad kuvatakse eraldi loetelus „Inventuuri tulemus“, kus vastutaja saab sisestada oma kommentaari: 

 

Kui inventuuri nimekirjas on mõnele varale vastutaja selgitus lisatud, siis kuvatakse nimekirja veerus 

„Vastutaja märge“ ikoon . 

Töötaja, kes vara eest vastutab, saab inventuuri tulemused kinnitada või lükata nimekirja tagasi.  

Inventuuri tulemuste kinnitamisel saadab süsteem sellekohase teate nimekirja esitanud varahalduri 
töölauale: 

 

Kui kõik vastutajad on oma nõusoleku andnud, saadetakse inventuuri nimekiri esimesele kooskõlastajale 
kooskõlastamiseks.  
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Kui vastutaja inventuuri tulemusi ei kinnita, siis peab ta sisestama põhjenduse. Süsteem saadab teate 
inventuuri tulemustega mitte-nõustumise kohta inventuuri nimekirja esitajale. Inventuuri nimekiri saab 
staatuse „Korrigeerimisel“. 

 

Kui vastutajaid on rohkem kui üks, siis läheb inventuuri nimekiri korrigeerimisele alles siis kui kõigi vastutajate 
vastused on teada. 

INVENTUURI NIMEKIRJA KINNITAMINE  

Kui vara vastutaja(d) on inventuuri tulemustega nõustunud ja kooskõlastajad inventuuri nimekirja 
kooskõlastanud, saadetakse inventuuri nimekiri komisjoni esimehele kinnitamiseks. 

Kinnitaja saab inventuuri korralduse kinnitada või lükata tagasi. Tagasi lükkamisel peab kinnitaja sisestama 
põhjenduse. 

 

Nimekirja kinnitamisel genereerib süsteem inventuuri nimekirjale dokumendi numbri ja kinnitamise 
kuupäeva. 

Süsteem saadab komisjoni liikmetele teate inventuuri nimekirja kinnitamise kohta. 



252 

Riigi Tugiteenuste Keskus 
Endla 10A, Tallinn 10142, telefon 663 8200 › faks 663 8299 › e-post info@rtk.ee › www.rtk.ee 

Pane tähele! 

 Kinnitatud nimekirjas sisaldunud vara saab tagasi inventuurile eelnenud oleku ning avatakse portaalis 
muudatusteks. 

 Kui varale tehti inventuuri käigus märkus ja/või põhivarale märge eluea muutmise kohta, siis lisatakse 
märkus vara kaardile uue kommentaarina. 

 Vara kaardile (lisaandmete vahelehele) kantakse viimase inventeerimise kuupäev, milleks on 
nimekirja kinnitamise kuupäev. 

 Kui nimekirjas sisaldus põhivara, siis saadab süsteem nimekirja inventeerimise lõpetamise info 
asutuse ärireeglites määratud SAP põhivara teavituse saajale. 

 Kui inventuuri käigus muudeti mõne vara asukohta ja/või ruumi, salvestab süsteem varakaardile uue 
asukoha. 

Inventuuri nimekirja korrigeerimine 

Kui inventuuri nimekirja ei kooskõlastatud/kinnitatud või vastutaja ei nõustunud inventuuri tulemustega, siis 
läheb inventuuri nimekiri staatusesse „Korrigeerimisel“. 

Sulle saadetakse töölauale sellekohane teade: 

 

Korrigeerimisele saadetud nimekirja saad avada teates sisalduvast dokumendi lingist (vastutaja keeldumise 
korral) ja/või menüüst „Varad“ > “Inventuurid“ > inventuuri korralduse vaatelt. 
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Inventuuri korralduse päises kuvatakse sulle tagasi lükkamise põhjendus: 

 

Korrigeerimiseks avatud inventuuri nimekirjas saab muuta nimekirja kantud varade tulemuste andmeid, sh 
lisada, muuta ning eemaldada nimekirja väliselt leitud vara. 

Kui nimekiri on korrigeeritud, esita inventuuri tulemused uuesti ülevaatamiseks, selleks vajuta nuppu „Esita 
inventuuri tulemused ülevaatamiseks“. 

Kui vara eest vastutaja nõusolek oli olemas ning temale vastutada antud vara andmed korrigeerimise käigus 
ei muutunud, siis uuesti vastutaja nõusolekut ei küsita. 
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Komisjoni nimekirjade vaatamine 

Kõik komisjoni loodud inventuuri nimekirjad kuvatakse inventuuri korraldusel, plokis „Komisjonid“: 

 

Iga nimekirja kohta kuvatakse: 

 Dokumendi number 

 Kirjeldus – inventuuri nimekirja pealkiri, link nimekirja veebivormile 

 Vara kirjeid – nimekirja kantud varade arv 

 Läbiviimise algus 

 Läbiviimise lõpp 

 Staatus 

Täiendava nimekirja lisamiseks vajuta nuppu „Lisa nimekiri“.  

Kui komisjoni kõik inventuuri nimekirjad on staatuses „Kinnitatud“, saab komisjon töö lõpetada ning luua 
ülejääkide ja puudujääkide akti. 

Puudujääkide ja ülejääkide akti koostamine 

Puudujääkide ja ülejääkide akt luuakse vaid siis kui komisjoni inventuuri nimekiri (nimekirjad) sisaldab 
(sisaldavad) vahesid arvestuslikes ja loetud kogustes või on nimekirjadesse lisatud nimekirja väliselt leitud 
varasid. 

Komisjoni puudujääkide ja ülejääkide akti saab luua alles siis kui kõik komisjoni inventuuri nimekirjad 
on kinnitatud. 

Kui akt on loodud, siis komisjonile uusi nimekirju lisada ei saa! 

Akti genereerimiseks ava inventuuri korraldus ning vajuta komisjoni plokis nuppu „Koosta puudujääkide ja 
ülejääkide akt“. 
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Kui komisjoni puudujääkide ja ülejääkide akti loodud pole, aga akt on vajalik, siis loob süsteem komisjoni 
puudujääkide ja ülejääkide akti lõppakti genereerimise käigus automaatselt. 

 

Komisjoni puudujääkide ja ülejääkide akti genereerimisel kuvatakse ülekontrolli aken. Nõustumiseks vajuta 
„Jah“. 

 

Süsteem loob komisjoni puudujääkide ja ülejääkide akti, mis on  staatuses „Kinnitatud“. Link akti 
veebivormile kuvatakse inventuuri korraldusel vastava komisjoni plokis: 
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Komisjoni akti vaatamiseks klikka lingile „Puudujääkide ja ülejääkide akt“. 

 

 

Aktile kantakse järgmised üldandmed: 

 Valitsemisala nimetus 

 Asutuse nimetus 

 Inventuuri tüüp 

 Komisjoni info 

 Seotud dokumendid - viide inventuuri korraldusele 
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 Varade soetusmaksumus kokku 

 Põhivarade jääkmaksumus kokku 

Vahelehel „Nimekirja varad“ kuvatakse kokkuvõte komisjoni nimekirjades sisaldunud varadest, millel 
tuvastati puudujääke või ülejääke. 

Iga inventuuri nimekirjas sisaldunud vara kohta kuvatakse: 

 Vara inventarinumber  

 Vara nimetus 

 Vara asukoha aadress ja ruum 

 Vastutav isik 

 Kasutaja 

 Soetusmaksumus 

 Soetamise kuupäev 

 Jääkmaksumus (vaid põhivara korral) 

 Järelejäänud eluiga (vaid põhivara korral) 

 Arvestuslik kogus ja ühik 

 Loetud kogus ja ühik 

 Vahe – täidetakse automaatselt (= loetud kogus – arvestuslik kogus)  

 Hinnang järelejäänud eluea kohta (vaid põhivara korral) 

 Lisainfo ja märkused 

 Vastutaja kommentaar - vara eest vastutava isiku sisestatud selgitus (kui on) 
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Vahelehel „Nimekirja väliselt leitud varad“ kuvatakse komisjoni inventuuri nimekirjadesse lisatud varad, 
mille inventarinumber on teada. Kui vara leidub mõne teise komisjoni nimekirjas, siis kuvatakse vara juures 
viide komisjonile ning komisjoni esimehe nimi.  

 

Eraldi vahelehel „Leitud tuvastamata varad“ kuvatakse nimekirja väliselt leitud varade loetelu, millel puudus 
inventarinumber või mille numbrile ei leitud vastet asutuse varade nimekirjast. 
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Inventuuri lõppakt 

Inventuuri lõppakti saad koostada alles siis kui kõik inventuuri korralduses määratud komisjonid on 
oma inventuuri nimekirjad kinnitatud. 

Inventuuri lõppakti koostamiseks ava inventuuri korralduste loetelu ning vajuta inventuuri korralduse plokis 
nuppu „Koosta inventuuri lõppakt“.  

 

Sulle avatakse ülekontrolli aken. 

 

Kinnitamiseks vajuta „Jah“. 

Süsteem genereerib inventuuri lõppakti, mis saab staatuse „Koostamisel“.  

Pane tähele! 

 Kui lõppakti loomise hetkeks pole komisjoni(de)l puudujääkide ja ülejääkide akti (akte) käsitsi loodud, 
siis genereerib süsteem automaatselt komisjoni(de) puudujääkide ja ülejääkide akti(d) ning seejärel 
komisjonide ülese puudujääkide ja ülejääkide akti. 

 Kui vähemalt 1 inventuuri nimekiri sisaldab põhivara, millele on sisestatud eluea muutmise märkus, 
siis genereerib süsteem põhivara eluea muutmise ettepanekute akti. 

 Kui vähemalt 1 inventuuri nimekiri sisaldab vara, millele on sisestatud muud märkused, siis 
genereerib süsteem inventeeritud varade märkuste akti. 

 Täiendavalt genereerib süsteem inventeeritud varade koondi. 

Sulle avatakse inventuuri lõppakti vaade, kuhu kantakse järgmised üldandmed: 

 Valitsemisala ja asutuse nimetus 

 Koostaja andmed 

 Viide seotud inventuuri korraldusele 
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Komisjonide poolt koostatud inventeerimisdokumendite loetelu [1], kus iga inventuuri komisjoni kohta 
kuvatakse: 

 Komisjoni tunnus 

 Komisjoni esimees (nimi, ametinimetus, struktuuriüksus) 

 Komisjoni poolt koostatud inventuuri nimekirjade loetelu, kus iga nimekirja kohta: number, nimetus 
ja kinnitamise kuupäev 

 Komisjoni puudujääkide ja ülejääkide akti number, nimetus ning kinnitamise kuupäev 

Komisjonide üleselt koostatud inventeerimisdokumentide loend [2], kus kuvatakse: 

 Komisjonide ülese puudujääkide ja ülejääkide akti number, nimetus ning kinnitamise kuupäev 

 Inventeeritud varade märkuste akti number, nimetus ning kinnitamise kuupäev 
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 Põhivara eluea muutmise ettepankute akti number, nimetus ning kinnitamise kuupäev  

 Inventeeritud varade koondakti number, nimetus ning kinnitamise kuupäev 

Iga dokumendi nimetus on link dokumendi veebivormile või PDF failile. Inventeeritud varade märkuste 
akti on võimalik eksportida ka Excelisse.  

Inventuuri lõppaktil saad sisestada selgitusi ja märkuseid [3]. 

Sul on võimalik inventuuri lõppakti andmed Salvestada ning hiljem akti koostamist jätkata.  

Komisjonide ülese puudujääkide ja ülejääkide akti genereerimine 

Kui inventuuri korralduses oli rohkem kui üks komisjon ning komisjoni inventuuride nimekirjad sisaldasid 
vahesid arvestuslikes ja loetud kogustes või on nimekirjadesse lisatud nimekirja väliselt leitud varasid, siis 
genereerib süsteem inventuuri lõppakti koostamisel automaatselt komisjonide ülese puudujääkide ja 
ülejääkide akti.  

Akt saab kohe staatuse „Kinnitatud“ ning aktile genereeritakse number. 

Link loodud akti veebivormile kuvatakse menüüs Varad > Inventuurid > vara inventuuri korralduse plokis. 

 

Komisjonide üleses aktis ei kuvata varasid, mis loeti komisjoni nimekirja väliselt, aga mis kuuluvad 
mõne teise komisjoni nimekirja kui puuduv vara. 

Komisjonide ülese puudujääkide ja ülejääkide akti vormil kuvatakse andmed analoogselt komisjoni põhise 
ülejääkide ja puudujääkide aktiga (vt ptk Puudujääkide ja ülejääkide akti koostamine). 

Põhivara eluea muutmise ettepanekute akti genereerimine 

Kui komisjonide inventuuri nimekirjad sisaldavad põhivara eluea muutmise ettepanekuid, siis genereerib 
süsteem inventuuri lõppakti koostamisel automaatselt põhivara eluea muutmise ettepanekute akti PDF kujul.  

Akt saab kohe staatuse „Kinnitatud“ ning aktile genereeritakse number. 
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Link loodud akti PDF dokumendile kuvatakse menüüs Varad > Inventuurid > vara inventuuri korralduse 
plokis. 

 

Lisaks kuvatakse link põhivara eluea muutmise ettepanekute aktile kinnitatud inventuuri korralduse plokis 
„Seotud dokumendid“: 

 

Inventeeritud varade märkuste akti genereerimine 

Kui komisjonide inventuuri nimekirjades on varale lisatud märkuseid, siis genereerib süsteem inventuuri 
lõppakti koostamisel automaatselt inventeeritud varade märkuste akti PDF kujul. 

Akt saab kohe staatuse „Kinnitatud“ ning aktile genereeritakse number. 

Link loodud akti PDF dokumendile kuvatakse menüüs Varad > Inventuurid > vara inventuuri korralduse 
plokis. 
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Lisaks kuvatakse link inventeeritud arade märkuste aktile kinnitatud inventuuri korralduse plokis „Seotud 
dokumendid“: 

 

Inventeeritud varade koondi genereerimine 

Inventuuri lõppakti koostamisel genereerib süsteem automaatselt inventeeritud varade koondülevaate (akti).  

Akt saab kohe staatuse „Kinnitatud“ ning aktile genereeritakse number. 

Link loodud akti veebivormile kuvatakse menüüs Varad > Inventuurid > vara inventuuri korralduse plokis. 
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Inventeeritud varade koondülevaade jaguneb kaheks eraldi plokiks: põhivarade koond ja väikevarade koond 
(sh tasuta kasutusse antud vara ning rendivara). 

 

Inventeeritud varade koondi saad salvestada Exceli formaati. Selleks vajuta nuppu “Ekspordi Excelisse”. 
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Inventuuri lõppakti esitamine 

Inventuuri lõppakti esitamiseks ava koostamisel lõppakt menüü Varad > Inventuurid > inventuuri korralduse 
plokist. 

 

Inventuuri lõppakti avamiseks kliki inventuuri lõppakti nimetusele. 

Algata inventuuri lõppakti esitamine vajutades nuppu „Esita kooskõlastamiseks“. 

 

Kui inventuuri lõppakti dokumendiliigile on kooskõlastusring seadistatud, genereerib süsteem 
kooskõlastusringi.  

Vajadusel saad kooskõlastusringi samme lisada/ muuta. 
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Saada inventuuri lõppakt menetlusse vajutades nuppu „Esitan korralduse“. Akt saab staatuse 
„Kooskõlastamisel“ või „Kinnitamisel“.  

Kui inventuuri lõppakti kooskõlastamine on välja lülitatud, siis saab dokument kohe peale esitamist 
staatuse „Kinnitatud“ ning aktile genereeritakse number. 

INVENTUURI LÕPPAKTI K INNITAMINE  

Inventuuri lõppakt läheb peale kooskõlastamise käivitamist automaatselt kooskõlastusringi esimesele 
kooskõlastajale. Kui kooskõlastaja(d) puuduvad, siis liigub akt kohe kinnitajale.  

Kinnitaja saab inventuuri lõppakti kinnitada või lükata tagasi. Tagasi lükkamisel peab kinnitaja sisestama 
põhjenduse. 
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Kui lõppakt on kinnitatud, siis süsteem genereerib inventuuri lõppaktile numbri ja kuupäeva (kinnitamise 
kuupäev). 

Süsteem saadab teate inventuuri lõppakti kinnitamise kohta varahaldurile: 

 

Kui koos lõppaktiga genereeriti põhivara eluea muutmise ettepanekute akt, saadab süsteem sellekohase e-
maili asutuse seadistustes määratud põhivara teavituste saajale. Põhivara eluea muutmise ettepanekute akti 
PDF dokument lisatakse e-mailile manusena. 

Lõppakti kinnitamisel loetakse inventuur lõppenuks ning inventuuri korraldus kuvatakse inventuuride 
loetelus lõppenud inventuuride plokis. 
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Inventuuri lõppakti korrigeerimine 

Kui inventuuri lõppakti ei kooskõlastatud/kinnitatud, siis läheb inventuuri lõppakt staatusesse 
„Korrigeerimisel“. 

Süsteem saadab teate inventuuri lõppakti tagasi lükkamise kohta inventuuri lõppakti esitajale. 

Korrigeerimisele saadetud lõppakti saad avada teates sisalduvast dokumendi lingist või menüüst „Varad“ > 
“Inventuurid“. Lõppakti vaatel kuvatakse tagasi lükkamise põhjendus. 

„Korrigeerimisel“ lõppakti vormil saad muuta vaid aktile lisatud selgitusi ning märkuseid. 

Salvesta muudatused ning esita lõppakt uuesti. Esitatud akt saab staatuse „Kooskõlastamisel“ või 
„Kinnitamisel“. 


