
 
 
 

 
JUSTIITSMINISTER

Justiitsministeeriumi valitsemisel oleva riigivara kasutamise ja käsutamise kord

Vastu võetud justiitsministri 01 juuli 2010. a käskkirjaga nr 73
 
 
Muudetud ja täiendatud järgmiste käskkirjadega (kuupäev, käskkirja number)
 
 
MK 28.10.2010 nr 101 – jõust. 28.10.2010, osaliselt 01.01.2011
MK 19.12.2013 nr 121 – jõust. 01.01.2014
 

 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lg 4, riigivaraseaduse § 2 lg 7, § 4 lg 5, § 8 lg 6, § 10 lg 6, § 12 lg 6, § 19 lg 4, §
37 lg 6, § 55 lg 2 ja § 57 lg 1 alusel

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kord reguleerib riigivara soetamist, kasutamist, arvestust, kasutusse andmist, üleandmist,
võõrandamist, kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist Justiitsministeeriumi valitsemisalas.

1.2. Riigivara valitsemine toimub ainult seaduste, raamatupidamise korraldamise eeskirjade, käesoleva
korra ja teiste õigusaktide sätete kohaselt. Justiitsministeeriumi valitsemisalas on riigivara kasutamise
eesmärgiks riigivõimu teostamine või tulu saamine, kui konkreetse vara jaoks ei ole asutuse juht määranud
muud eesmärki.

1.3. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

a) vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus. Vara jaguneb:
- põhivara – kinnisvara ja vallasvara, mida kavatsetakse kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta
ning mille soetusmaksumus on kuni 31.12.2010. a soetatud vara korral 1 917 eurot (ilma käibemaksuta)
ja alates 01.01.2011. a soetatud vara korral 2 000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis
võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest;

- väikevara – vallasvara, mis ei ole põhivara ning mis on maksumusega alates 320 eurot ilma
käibemaksuta;
[MK 28.10.2010 nr 101 – jõust. 28.10.2010]
b) vara kirjeldus – vara täielik nimetus, identifitseerivad andmed (sh võimalusel tehnilised andmed),
soetamise aeg ja soetamismaksumus, jääkväärtus (põhivara puhul) ning riigi kinnisvararegistris või
muudes registrites registreeritud vara puhul vastav registreerimisnumber.
[MK 28.10.2010 nr 101 – jõust. 28.10.2010]

c) vara käsutamine – vara kasutusse andmine, üleandmine, võõrandamine, kõlbmatuks tunnistamine,
mahakandmine või hävitamine;

d) ministeerium – Justiitsministeerium;

e) volitatud asutus – Justiitsministeeriumi valitsemisala asutus, kelle valdusesse on vara antud;

f) asutus – ministeerium ja volitatud asutus;

g) teenistuja – asutuse ametnik, abi- või koosseisuväline teenistuja, töölepingu, töövõtu- või muu lepingu
alusel asutuse huvides tegutsev isik;

h) kasutaja – teenistuja, kellele on vastutus vara eest üle antud käesolevas käskkirjas määratud korras;

http://juss.just.sise/Arhiiv/KKMMKT%20Register/Ministri%20k%C3%A4skkirjad/2010/MK%2073.01.07.10%20-%20JM-i%20valitsemisel%20oleva%20riigivara%20kasutamise%20ja%20k%C3%A4sutamise%20kord.htm
http://juss.just.sise/Arhiiv/KKMMKT%20Register/Ministri%20k%C3%A4skkirjad/2010/MK%20101.28.10.10%20-%20Ministri%201.07.2010.%20a%20k%C3%A4skkirja%20nr%2073%20muutmine.htm
http://juss.just.sise/Siseveebi%20dokumendid/KKMMKT%20Register/Ministri%20k%C3%A4skkirjad/2013/MK%2019.12.2013%20nr%20121%20JM%20asjaajamiskord%20ja%20volituste%20andmine.htm
http://juss.just.sise/Arhiiv/KKMMKT%20Register/Ministri%20k%C3%A4skkirjad/2010/MK%20101.28.10.10%20-%20Ministri%201.07.2010.%20a%20k%C3%A4skkirja%20nr%2073%20muutmine.htm
http://juss.just.sise/Arhiiv/KKMMKT%20Register/Ministri%20k%C3%A4skkirjad/2010/MK%20101.28.10.10%20-%20Ministri%201.07.2010.%20a%20k%C3%A4skkirja%20nr%2073%20muutmine.htm


i) varade eest vastutav isik – teenistuja, kes vastutab kõikide varadega tehtud toimingute korrektsuse eest
ning kes teostab kontrolli varade soetamise ja arvestuse eest vastutavate isikute töö üle. Varade eest
vastutavaks isikuks on asutuse juht või tema poolt määratud teenistuja(d);

j) varade soetamise eest vastutav isik – teenistuja, kes on volitatud korraldama varade soetamist ning
vastutab varade soetamise korrektse teostamise eest. Varade soetamise eest vastutavaks isikuks on
varade eest vastutav(ad) isik(ud) või asutuse juhi poolt selleks määratud teenistuja(d);

k) varade arvestuse eest vastutav isik – teenistuja, kes vastutab varade üle arvestuse pidamise eest.
Varade arvestuse eest vastutavaks isikuks on varade eest vastutav(ad) isik(ud) või asutuse juhi poolt
selleks määratud teenistuja(d).

1.4. Juhul kui riigivaraseaduses või käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti, otsustab vara käsutamise:

a) minister - kui riigivaraseadusest tulenevalt on vajalik Vabariigi Valituse eelnev nõusolek;

b) kantsler - kinnisvara ning vallasvara hariliku väärtusega 10 000 eurot ja rohkem käsutamine (v.a punktis a)
nimetatud juhul);

c) asutuse juht või asutuse juhi poolt põhimääruse alusel volitatud isik - vallasvara hariliku väärtusega alla
10 000 euro käsutamine;

d) kantsler - relvade käsutamine.

1.41 Kantsleril on lisaks punktis 1.4 sätestatule õigus kehtestada ministeeriumi riigivara käsutamise ja
arvestuse kord ning üldvolitus (edasivolitamise õigusega) käsutada ministeeriumi valitsemisel olevat riigivara
ja täita muid riigivara valitseja ülesandeid. Volitus ei kehti juhul, kui see ei ole kooskõlas käesoleva korra
muude sätetega või muu õigusaktiga, milles on selline pädevus antud ainuüksi kõrgemalseisvale isikule või
organile.
[MK 19.12.2013 nr 121 – jõust. 01.01.2014]

1.5. Vara osas, mille käsutamise otsustab minister või kantsler, selgitab volitatud asutus käsutamisele
eelnevalt välja, kas vara on vajalik ministeeriumile või teistele volitatud asutustele.

1.6. Vara puhul, mille käsutamise otsustab minister või kantsler, esitab volitatud asutus ministeeriumile
vara käsutamise taotluse, mis peab sisaldama:

a) vara kirjeldust;

b) vara käsutamise vajalikkuse põhjendust;

c) vara kasutamiseks andmise tähtaega või märget, et vara antakse kasutamiseks tähtajatult (kasutusse
andmise korral);

d) vara alghinna määramise ettepanekut, juhul kui see määratakse (võõrandamise korral);

e) tasu määramise tingimusi ja põhjendust ning tasu muutmise reegleid (kasutusse andmise korral);

f) vara käsutamise viisi ettepanekut (võõrandamise ja kasutusse andmise korral);

g) vara otsustuskorras käsutamisel andmeid õigustatud isiku kohta (vajadusel);

h) vara käsutamise lisatingimusi valikpakkumisel (vajadusel);

i) kinnitust, et vara ei ole vajalik ministeeriumi valitsemisalas olevatele asutustele (v.a vara kasutusse
andmisel või üleandmisel teisele volitatud asutusele või ministeeriumile);

j) muid andmeid, mis on vajalikud vara käsutamise otsustamiseks.

1.7. Ministeerium vaatab taotlused läbi, kontrollib nende põhjendatust ning teeb otsuse vara käsutamise
kohta riigivaraseaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

1.8. Vara käsutamise toimingu kohta koostatakse akt. Akti allkirjastab varade arvestuse eest vastutav isik,
kui asutuse kehtestatud korras ei ole sätestatud teisiti. Vastutus vara eest läheb üle pärast akti
allkirjastamist. Akt peab sisaldama:

a) akti koostaja(te) andmed (asutus, esindaja nimi);
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b) toimingu teostamise aeg;

c) vara kirjeldust;

d) toimingu aluseks oleva otsuse andmed (v.a juhul kui otsuse vormistamine ei ole vajalik);

e) toimingu aluseks oleva lepingu andmed (v.a juhul kui lepingu sõlmimine ei ole vajalik);

f) kinnisvara korral ka andmed vara päraldiste, seisukorra, kasutamisviisi ja puuduste kohta.

1.9. Vara osas, mille käsutamise otsustab kantsler, esitab vara soetaja või vara käsutamist taotlenud
asutus 10 tööpäeva jooksul vara soetamisest või vara käsutamise toimingu teostamisest ministeeriumile
vastavalt vara ja varaga teostatud toimingu liigile alljärgnevad dokumendid:

a) kinnisasja soetamise korral vajalikud andmed kinnisasja arvele võtmiseks riigi kinnisvararegistris;
b) vara võõrandamise leping (vara võõrandamise korral);
c) vara üleandmise-vastuvõtmise akt (vara üleandmise, võõrandamise või kasutusse andmise korral);
d) vara mahakandmise akt (vara kõlbmatuks tunnistamise korral);
e) vara hävitamise või hävitamiseks andmise akt (vara kõlbmatuks tunnistamise korral).

[MK 28.10.2010 nr 101 – jõust. 01.01.2011]

1.10. Ministeerium vastutab õigete, tegelikkusele vastavate andmete kajastamise eest riigi
kinnisvararegistris.

[MK 28.10.2010 nr 101 – jõust. 01.01.2011]

1.11. Raamatupidamises peavad varaga tehtavatest tehingutest tulenevad kanded olema tehtud hiljemalt
dokumentide vormistamisele järgneval kuul.

1.12. Kõigis vajalikes registrites peavad kanded olema tehtud hiljemalt dokumentide vormistamisele
järgneval kuul.

2. Vara soetamine ja asutusesisene kasutamine

2.1. Varade soetuse eest vastutav isik korraldab tellitud vahendite ostmise ja kohale toomise lühima
võimaliku aja jooksul arvestades riigihangete seadusest ja justiitsministri vastavast käskkirjast tulenevaid
nõudeid.

2.2. IT-varade soetamist korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

2.3. Üldjuhul antakse vara teenistuja kasutusse üksnes kasutamiseks teenistuskoha ruumides. Sellist
vahendite kasutusse andmist ei vormistata ning varade eest vastutab varade eest vastutav isik.

2.4. Vara antakse väljaspool tööruume kasutamiseks tähtajaliselt teenistusülesande täitmise ajaks.

2.5. Kasutusele antud vara eest vastutab kasutaja, arvestades avaliku teenistuse seaduses, töölepingu
seaduses ja võlaõigusseaduses sätestatut. Vara asutuseväliselt kasutusse andmisel peab kasutusse
andjal olema vara kasutaja kirjalikult taasesitatavas vormis kinnitus, et ta on teadlik vara kasutusse
võtmisega kaasnevast vastutusest talle üle antud vara säilimise eest ning kohustusest kasutada vara
heaperemehelikult ja tasuda süü olemasolul sellele tekkinud kahju. Vara väljaspool tööruume
kasutamiseks andmise täpsema korra kehtestab vajadusel asutus.

2.6. Vara saamisel peab kasutaja veenduma selle töökorras olekus. Kasutaja peab vara peale kasutamist
tagastama samas seisukorras nagu ta selle oma kasutusse sai, arvestades selle normaalset kulumist.

2.7. Kasutaja teatab häiretest vara töös asutusesiseselt määratud üksusele või isikule, kes korraldab häire
põhjuse väljaselgitamise, tehnilise hoolduse ja remondi.

2.8. Asutusel on igal ajal õigus nõuda vara tagastamist, eelkõige töö- või teenistussuhte lõppemisel või
juhul kui peaks ilmnema vara mittesihipärane kasutamine või hooletu hoidmine.

2.9. Juhul kui vara ei ole antud kasutamiseks väljaspool tööruume vastavuses käesoleva käskkirjaga,
eeldatakse väljaspool tööruume varale tekitatud kahju korral teenistuja süüd.

2.10. Teenistujal ei ole õigust vara edasi anda kasutamiseks kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele
vara kasutusse andmise korral eeldatakse tekkinud kahju korral teenistuja süüd.

3. Varade arvestus
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3.1. Varade registreerimise registrites (kinnistusraamat, riigi kinnisvararegister, ehitisregister, autoregister
jm) korraldab varade arvestuse eest vastutav isik (kui ei ole määratud teisiti), kes vastutab ka vajalike
muudatuste tegemiste eest nendes registrites.

[MK 28.10.2010 nr 101 – jõust. 01.01.2011]

3.2. Varad märgistatakse unikaalsete inventarinumbritega. Varade soetamise eest vastutav isik (kui ei ole
määratud teisiti) korraldab vastava kleebise kinnitamise varale.

3.3. Väikevara (IT-vara soetusmaksumusega alates 64 eurost) üle peetakse analüütilist arvestust varade
koguselises ja summalises väljenduses varaliikide lõikes. Arvestust peetakse väikevara elektroonilisel
arvestuskaardil, millel kajastub detailne informatsioon varaga toimunu kohta. Arvestuskaardile kantakse
järgmised andmed:

a) vara nimetus;

b) kasutusele võtmise aeg;

c) soetusmaksumus;

d) täpsustav informatsioon vara kohta;

e) vara asukoht (näiteks toa nr).

3.4. Vara soetusmaksumusega alla 320 eurot üle peetakse arvestust vajadusel. Vara arvestuskaardile märgitakse
vähemalt vara nimetus ja asukoht.

3.5. IT-vara rendimakseid kajastab oma bilansis asutus, kelle kasutuses vara on. Immateriaalsed IT-varad, välja
arvatud seadmetega lahutamatult seotud immateriaalne vara, kajastab oma bilansis Registrite ja
Infosüsteemide Keskus.

3.6. IT-(sh rendi)varade üle peetakse arvestust Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt hallatavas riistvara-
baasis (RV-baas). Vara käsutamisega seotud muudatused kannab RV-baasi Registrite ja Infosüsteemide
Keskuse IT-hooldusspetsialist ühe tööpäeva jooksul alates vara käsutamisest. IT-hooldusspetsialist
teavitab muudatusest RV-baasis koheselt asutuse varade arvestuse eest vastutavat isikut. Kui teavitusele
ei ole vastuväiteid viie tööpäeva jooksul, loetakse muudatus aktsepteerituks. Muudatuse kinnitamiseni
vastutab vara eest Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

3.7. Varud on laos hoitavad materjalid või tarvikud, mida ei ole veel kasutusele võetud ja müügiootel varad. Varude
arvestamise korra kehtestab asutuse juht, kelle valduses varud on.

4. Teavikute arvestus

4.1. Teavikute üle, mille soetusmaksumus on 15 eurot või enam, peetakse eraldi arvestust. Võimalusel
kasutatakse teavikute märgistamiseks ribakoodi.

4.2. Ajakirjade, seaduste trükiväljaannete ja asutusele kingitud või üle antud teavikute arvele võtmise otsustab
asutuse juht.

4.3. Teavikuid laenutatakse ainult ministeeriumi valitsemisala asutuste teenistujatele, vanglates ka
kinnipeetavatele isikutele (sh vahistatud).

4.4. Kinnipeetavatele isikutele teavikute laenutamise üle peetakse arvestust sõltumata teaviku
soetusmaksumusest. Teavikute laenutamise korral märgitakse laenutamisel üles laenutaja nimi ja teaviku
asukoht ning laenutaja kinnitab laenutamist oma allkirjaga. Teaviku tagastamisel märgitakse selle
tagastamiskuupäev ning asukohaks raamatukogu. Laenutamisega tegeleb selle eest vastutav isik ning
laenutajal on edasilaenutamine keelatud. Kui seda on siiski vaja teha, tuleb laenutatud teavik
raamatukogus eelnevalt uue kasutaja nimele ümber registreerida.

4.5. Kaotatud, rikutud või muul põhjusel tagastamata teaviku hüvitamise korra määrab asutuse juht.

4.6. Ettenähtud kuupäevaks tagastamata teavikud on asutuse juhil või tema volitatud isikul õigus tagasi nõuda.
Vajadusel võib lugeja pikendada tagastamise tähtaega.

4.7. Töö- või teenistussuhte lõppemisel on teenistuja kohustatud tagastama kõik laenutatud materjalid, sõltumata
laenutustähtajast.
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5. Inventuur

5.1. Inventeeritakse põhi- ja väikevara, asutusele teise asutuse poolt tasuta kasutada antud vara sõltumata
soetusmaksumusest ning rendivara. Vara soetusmaksumusega alla 320 euro ei pea asutus inventeerima,
v.a varud.

5.2. Inventuuri läbiviimisel järgitakse riigi raamatupidamise üldeeskirjas ja ministeeriumi raamatupidamise sise-
eeskirjas sätestatud nõudeid.

5.3. Varade inventuur viiakse läbi kuni kaks kuud enne aruandeaasta lõppemist (aastainventuur), v.a teavikud,
mille inventuur viiakse läbi vähemalt kord viie aasta jooksul.

5.4. Lisaks aastainventuurile võib asutuse juhi otsusel viia läbi täieliku või osalise varade inventuuri (erakorraline
inventuur), sh:

a) varade eest vastutavate isikute vahetuse korral;
b) varguse, röövimise, omastamise ja kuritarvituse, samuti väärtuste riknemise (üleujutus, põleng)

kindlakstegemiseks.

5.5. Inventuuri dokumentideks on lugemislehed, inventeerimisnimestikud, inventuuriaktid, seletuskirjad ning
inventuuri lõppakt. Lõppakt tuleb edastada raamatupidamisüksusele.

5.6. Inventuuri teostamiseks moodustatakse inventeerimiskomisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kinnitab
asutuse juht. Komisjon peab olema vähemalt kaheliikmeline. Igat inventeerimisobjekti peab lugema
vähemalt kaks komisjoni liiget. Inventuurikomisjoni liikmeks ei tohi olla inventeeritavate varade eest vastutav
isik.

[MK 28.10.2010 nr 101 – jõust. 28.10.2010]

5.7. Asutuse juhi käskkirjaga määratakse:

a) millise kuupäeva seisuga inventuur läbi viiakse;
b) inventeerimise algus- ja lõpptähtajad;
c) inventuuri tulemuste raamatupidamisele esitamise tähtaeg;
d) lõppakti asutuse juhile või erakorralise inventuuri korral tema poolt selleks volitatud isikule esitamise

tähtaeg.

5.8. Komisjoni esimees

a) peab olema teadlik inventuuri läbiviimise nõuetest;
b) tutvustab komisjoni liikmetele vara lugemise metoodikat ning nõudeid;
c) väljastab ja kogub lugemislehed;
d) kontrollib komisjoni tööd ning lugemislehtede korrektset täitmist;
e) omab varade liikumise korral inventuuri ajal ülevaadet liikunud varade osas ning peab vastavat arvestust;
f) võrdleb inventuuri tulemusi raamatupidamises/varade arvestamise programmis kajastatuga;
g) erinevuste esinemisel otsustab korduslugemise vajaduse;
h) vajadusel otsustab kasutusse antud vara lugemise asendamise kasutaja kirjaliku kinnitusega vara

olemasolu kohta;
i) korduslugemise korral väljastab uued lugemislehed ning määrab uued lugejad või teeb asutuse juhile

ettepaneku uue komisjoni määramiseks;
j) tagab, et korduslugemine toimub samade nõuete kohaselt nagu esimene lugemine;
k) allkirjastab kõik inventuuri läbiviimist tõendavad dokumendid.

5.9. Komisjoni liikmed

a) kinnitavad kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vara lugemise ning metoodikaga tutvumist;
b) alluvad komisjoni esimehe korraldustele;
c) allkirjastavad kõik inventuuri läbiviimist tõendavad dokumendid (lugemislehed, komisjoni ettepanekud ja

inventuuriaktid);
d) loevad varasid, hindavad varade seisukorda ja kasutamise otstarbekust ning märgivad lugemislehele

vastavad märkused ja ettepanekud;
e) kooskõlastavad inventuuri ajal varade/varude liikumise ning omavad ülevaadet liikunud varade osas.
f) hindavad põhivara järelejäänud kasulikku eluiga.

5.10. Varade arvestuse eest vastutav isik tagab inventuuri käigus liikunud varadele vastava märke tegemise varade
vastuvõtmise ja/või lähetamise kohta ning näitab lugejatele vara asukoha.
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5.11. Varad inventeeritakse lugemislehtede alusel. Lugemise käigus märgitakse lugemislehele jooksvalt loetud
varade olemasolu ja nende kogused ning vajadusel märkused vara seisukorra kohta. Lugemislehed peavad
olema eelnevalt nummerdatud. Lugemislehed täidetakse tindipõhise kirjutusvahendiga. Lugemislehe
täitmine pliiatsiga on keelatud. Lugemislehtedel tehtud parandused kinnitatakse allkirjaga.

5.12. Inventuuri läbiviimisel vöötkoodilugejaga on lugemisleht elektrooniline ning sellel kajastatakse kõikide
lugejate märkused. Igale lugejale lugemislehte ei väljastata. Peale inventeerimist lugemisleht
digiallkirjastatakse või prinditakse elektrooniliselt täidetud lugemisleht ja allkirjastatakse lugejate poolt
paberkandjal.

5.13. Põhivara ja väikevara lugemislehele on eelnevalt märgitud:

a) toote/inventari nimetus, olemasolul ka muu võimalik iseloomustav info (seerianumber, tootmisaasta vms);
b) inventarinumber;
c) maksumus ja kogus;
d) põhivara puhul andmed varade järelejäänud amortisatsiooniperioodi kohta;
e) asukoht.

5.14. Varude lugemislehele on eelnevalt märgitud:

a) toote/inventari nimetus, olemasolul ka muu võimalik iseloomustav info (seerianumber, tootmisaasta vms);
b) kood või number;
c) ühik;
d) asukoht.

5.15. Lugemislehed dateeritakse, allkirjastatakse komisjoni esimehe, lugejate ja vara eest vastutava(te) isiku(te)
poolt ning esitatakse põhivara puhul raamatupidamisele, väikevara puhul varade arvestuse eest vastutavale
isikule võrdluste teostamiseks.

5.16. Kõlbmatu vara puhul tehakse asutuse juhile (IT-vara puhul Registrite ja Infosüsteemide Keskusele) ettepanek
tunnistada vara kasutamiskõlbmatuks. Inventuuri lõppaktis tuuakse eraldi välja kasutuskõlbmatu ja
kasutuses mitteolev vara.

5.17. Inventuuri lõppakt koosneb järgmistest dokumentidest:

a) varade koondakt (põhivarade puhul kontode lõikes märgitud summaline varade tegelik seis võrrelduna
raamatupidamise seisuga, väikevarade puhul kogus ja võimalusel summaline seis gruppide või klasside
lõikes);

b) varade inventuuriaktid (varade nimetuse lõikes raamatupidamise/varade arvestamise programmi ja
tegeliku seisu võrdlus, sh märkused varade kohta);

c) varade mahakandmise ja arvelevõtmise ettepanekud või mahakandmise otsused ja hävitamise aktid, v.a
IT-vara, mille puhul tuuakse välja puuduolev ja arvelevõtmata vara;

d) kasutajate, varade arvestuse eest vastutavate isikute ja teiste teenistujate seletused puudu- ning
ülejääkide, riknemiste ja teiste kahjude kohta.

5.18. Asutus edastab IT-vara inventuuri koondakti koopia Registrite ja Infosüsteemide Keskusele, kes erinevuse
korral viib RV-baasis andmed vastavusse inventuuri tulemustega.

5.19. Aastainventuuri lõppakti kinnitab asutuse juht. Erakorralise inventuuri lõppakti kinnitab asutuse juht või tema
poolt selleks volitatud isik.

6. Varade üleandmine

6.1. Vara üleandmine on vara tasuta üleandmine ministeeriumile, teisele volitatud asutusele, teisele riigivara
valitsejale või selle volitatud asutusele.

6.2. Kinnisvara või piiratud asjaõiguse valitsemine antakse teisele riigivara valitsejale üle Vabariigi Valitsuse otsuse
alusel. Vara üleandmise eelnõu esitab Vabariigi Valitsusele ministeerium.

6.3. Vallasvara antakse teisele riigivara valitsejale või selle volitatud asutusele üle vara sooviva riigivara valitseja või
tema poolt volitatud isiku taotluse ja ministeeriumi kantsleri otsuse alusel.

6.4. Vallasvara antakse ministeeriumile või teisele volitatud asutusele üle vastavate asutuste juhtide kokkuleppel.

6.5. Vara üleandmise dokumentatsioon peab sisaldama:

a) vara üleandmise taotlust (teisele riigivara valitsejale või tema volitatud asutusele vara üleandmisel);



b) vara üleandmise otsust või kirjalikku kokkulepet (v.a väikevara üleandmisel ministeeriumi valitsemisalas
olevatele asutustele);

c) vara üleandmise akti.
7. Varade kasutusse andmine

7.1. Vara kasutusse andmine on igasugune vara tasuta või tasu eest teise isiku, riigivara valitseja või volitatud
asutuse kasutusse andmine (v.a vara teenistuja kasutusse andmine).

7.2. Vara hariliku väärtusega 10 000 eurot ja rohkem kasutusse andmisel järgitakse riigivaraseaduse § 19
sätestatut. Avaliku enampakkumise ja valikpakkumise korraldamisel tuleb järgida riigivaraseaduse §-des
57-73 kehtestatud korda.

7.3. Riigivara võib anda tasuta kasutusse riigivaraseaduse § 18 lg 5 nimetatud subjektidele.

7.4. Riigivara võib anda harilikust väärtusest madalama tasu eest, kuid tasu eest, mis tagab riigivara majandusliku
säilimise riigivara seaduse § 18 lg 2 nimetatud subjektidele.

7.5. Vara hariliku väärtusega alla 10 000 euro võib teise isiku kasutusse anda ainult heategevaks otstarbeks või
avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutusele, riigi äriühingule või kohalikule
omavalitsusele nendele seaduse või põhikirjaga pandud ülesannete täitmiseks või kantsleri nõusolekul
muudel juhtudel.

7.6. Teisele volitatud asutusele või riigivara valitsejale vara üldjuhul kasutusse ei anta, v.a vara kasutusse andmisel
osaliselt või ajutiselt. Erandiks on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt ministeeriumile ja volitatud
asutustele kasutusse antav IT-vara.

7.7. Vara kasutusse andmise dokumentatsioon peab sisaldama:

a) vara hariliku väärtuse välja selgitamist tõendavaid dokumente (v.a juhul kui vara antakse kasutusse tasuta
või alla hariliku väärtuse);

b) vara kasutusse andmise otsust;
c) avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise otsust (juhul kui viidi

läbi avalik enampakkumine või eelläbirääkimistega pakkumine);
d) kasutusse andmise lepingut;
e) vara üleandmise akti.

7.8. Asutus, kelle valduses kasutusele antav vara on, korraldab riigieelarvesse vara kasutusse andmisest laekunud
summade kandmise, millest on maha arvatud riigivaraseaduse §-s 65 nimetatud kulud.

8. Vara võõrandamine

8.1. Vara võõrandamine on igasugune vara tasuta või tasu eest võõrandamine füüsilistele isikutele, eraõiguslikele
juriidilistele isikutele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele.

8.2. Riigivara, mille harilik väärtus on 10 000 eurot või rohkem, võõrandatakse avaliku enampakkumise või
eelläbirääkimistega pakkumise (valikpakkumise) korras, lähtudes riigivaraseaduse §-des 57-73 kehtestatud
korrast.

8.3. Vallasvara, mille harilik väärtus on 10 000 eurot või rohkem, võib tasuta, alla hariliku väärtuse või vahetamise
teel võõrandada riigivaraseaduse §-des 33 ja 35 sätestatud juhtudel. Kinnisvara otsustuskorras või
valikpakkumise teel võõrandamise otsustab minister Vabariigi Valitsuse nõusolekul.

8.4. Vara hariliku väärtusega alla 10 000 euro võib tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandada ainult heategeval
otstarbel või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutusele, riigi äriühingule või
kohalikule omavalitsusele nendele seaduse või põhikirjaga pandud ülesannete täitmiseks või kantsleri
nõusolekul muudel juhtudel.

8.5. Vallasvara hariliku väärtusega alla 10 000 euro võib võõrandada avalikul enampakkumisel, valikpakkumisel või
otsustuskorras. Otsustuskorras võõrandamise eelistamine peab olema objektiivselt põhjendatud kirjalikku
taasesitamist võimaldaval viisil, lähtudes otstarbekuse printsiibist.

8.6. Vallasvara harilik väärtus selgitatakse välja kas ekspertarvamuse või turupõhise hinnavaatluse teel.

8.7. Kinnisvara hariliku väärtuse tuvastamiseks tellitakse eksperthinnang üldiselt tunnustatud eksperdilt.
Rahandusministeeriumi eelneval kirjalikul nõusolekul ei pea eksperthinnangut tellima.

8.8. Asutust tutvustavate informatiivse loomuga trükised, teavikud ning meened võõrandatakse otsustuskorras.



8.9. Vara või selle osa võõrandamise dokumentatsioon peab sisaldama:

a) vara hariliku väärtuse välja selgitamist tõendavaid dokumente (v.a juhul kui vara võõrandatakse tasuta või
alla hariliku väärtuse);

b) vara võõrandamise otsust;
c) avaliku enampakkumise või valikpakkumise tulemuste kinnitamise otsust (juhul kui viidi läbi avalik

enampakkumine või valikpakkumine);
d) võõrandamise lepingut (v.a väikevara);
e) vara üleandmise akti.

8.10. Põhivara arvatakse bilansist välja vara võõrandamise otsuse ja vara üleandmise akti alusel.

8.11. Asutus, kelle valduses oli võõrandatav vara, korraldab riigieelarvesse vara müügist laekunud summade
kandmise, millest on maha arvatud riigivaraseaduse §-s 64 nimetatud kulud.

9. Vara kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine

9.1. Vara tunnistatakse kõlbmatuks ja kantakse maha riigivaraseaduse §-s 55 sätestatud juhtudel.

9.2. Vara kõlbmatuks tunnistamise eeltingimus peab olema dokumentaalselt tõestatud (vähemalt komisjoni
ettepanek). Sõltumatu ekspertiisiakt vara kõlbmatuks tunnistamiseks tellitakse soovituslikult vara puhul,
mille vigastuse põhjust, suurust ja selle parandamise võimalikkust ning kasumlikkust ei osata ise määrata.
Ekspertiisiakti ei pea tellima vara puhul, mille soetusmaksumus on alla 960 eurot või mis on vanem kui viis
aastat.

9.3. Vara mahakandmise ja hävitamise korraldab asutus.

9.4. Vara hävitamisel tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse keskkonnaorganite, päästeameti jt asjakohaste
ametite ja organisatsioonide ettekirjutusi.

9.5. Vara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise dokumentatsioon peab sisaldama:

a) varade kõlbmatuks tunnistamise komisjoni ettepanekut;
b) vara mahakandmise otsust;

c) vara hävitamise või hävitamiseks andmise akti.

10. IT-vara võõrandamine, kasutusse andmine, üleandmine, selle kõlbmatuks tunnistamine,
mahakandmine ja hävitamine

10.1. IT-vara käsutamist korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus koostöös asutusega. Asutus kohustub
teavitama Registrite ja Infosüsteemide Keskust vabaks jäänud IT-varadest (teenistuja töökohustuste
lõppemise vms tõttu) ja muudest IT-varaga seonduvatest küsimustest.

10.2. Ettepanek vara käsutamiseks peab sisaldama punktis 1.6. nimetatud andmeid (v.a alapunkt g) ja vara
seisukorra lühiiseloomustust.

10.3. IT-vara käsutamisele eelnevalt selgitab Registrite ja Infosüsteemide Keskus välja, kas vara on vajalik
ministeeriumile või teistele tema valitsemisalas olevatele asutustele.

10.4. Kui vara on vajalik ministeeriumile või teistele tema valitsemisalas olevatele asutustele, korraldab Registrite
ja Infosüsteemide Keskus vara üleandmise, informeerides sellest asutuse vara eest vastutavaid isikuid
vastavalt käesoleva korra punktile 3.6.

10.5. Kui vara ei vajata ministeeriumi valitsemisalas ja vara kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja
hävitamine ei ole piisavalt põhjendatud, võtab Registrite ja Infosüsteemide Keskus vara üle ning korraldab
võõrandamise või üle andmise teistele riigivara valitsejatele või tasuta võõrandamise heategevaks
otstarbeks.

10.6. Registrite ja Infosüsteemide Keskus reageerib asutuse ettepanekule vara käsutamise kohta 10 tööpäeva
jooksul alates ettepaneku saamisest. Taotluse kooskõlastamata jätmisel tuleb seda põhjendada.

10.7. IT-vara puhul hariliku väärtusega 10 000 eurot ja rohkem edastab Registrite ja Infosüsteemide Keskus
volitatud asutuse taotluse ministeeriumile.

10.8. IT-vara hariliku väärtusega alla 10 000 eurot puhul teeb mahakandmisotsuse Registrite ja Infosüsteemide
Keskus.



10.9. IT-vara mahakandmiseks vajalikud toimingud teostab IT-hooldusspetsialist, lisades RV-baasis varale vastava
märke.

10.10. IT-vara hävitamise korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

10.11. Väike- ja renditud IT-vara puhul Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ja asutuse vahel vara käsutamiseks
akti ei sõlmita. Põhivara käsutamise puhul on RV-baasis tehtavate muudatuste aluseks vara käsutamise
akt, mille koostamisel järgitakse punktis 1.8 sätestatud nõudeid.

11. Relvastatud üksuse varade käsutamine

11.1. Relvastatud üksuse (edaspidi RÜ) rühma kasutuses olevate varade eest vastutab ja peab arvestust RÜ
rühma juht. RÜ ülem vastutab ja peab arvestust nende RÜ varade eest, mis ei ole antud ühegi vangla RÜ
rühma kasutada.

11.2. RÜ kasutuses olevate põhi- ja väikevarade üle peab arvestust vangla finants- ja majandusosakond
analoogselt ülejäänud vangla varaga. RÜ ülem ja rühma juhid peavad arvestust ülejäänud varade üle.

11.3. RÜ varade üle peetakse arvestust varade osas soetusmaksumusega 50 eurot ja rohkem. Kui varade
kasutusiga on pikem kui üks aasta, peetakse arvestust olenemata nende soetusmaksumusest.

11.4. RÜ rühmajuht annab varad rühma liikmete kasutada. Rühma liikme kasutada antud varad märgitakse
arvestuskaardile.

11.5. Varade kohta peetakse registrit kogu RÜ ja rühmade lõikes. Registrina kasutatakse vanglas olemasolevat
varade arvestamise programmi.

11.6. RÜ ülemal peab olema pidev ülevaade kõigi RÜ varade kohta.

11.7. Varade üleandmine RÜ rühmade vahel toimub analoogselt tavapärase vanglatevahelise vara üleandmisega
järgides kehtivaid õigusakte.

11.8. Varade eest vastutavad isikud koostöös vangla finants- ja majandusosakonnaga koostavad varade
üleandmiseks kahepoolsed üleandmise-vastuvõtmise aktid.

11.9. Varade üleandmisel ühelt vanglalt teisele tuleb tagada, et järgmises vanglas saaks RÜ kasutuses oleva vara
eest vastutavaks isikuks RÜ rühma juht või RÜ ülem.

11.10. Inventuur viiakse läbi kõikide varade üle, mille kohta peetakse arvestust.
12. Lõppsätted

12.1. Käesolev kord jõustub 10 päeva pärast selle allkirjastamist.

12.2. Ministeeriumi valitsemisala asutustel kehtestada punktides 1.4 c), 2.5.(vajadusel) ja 3.7. nimetatud riigivara
kord nelja nädala jooksul peale antud käskkirja jõustumist ja esitada kinnitatud kord ministeeriumile. Kuni
kordade kehtestamiseni lähtutakse varem kehtivatest kordadest niivõrd, kuivõrd nendes sätestatu ei ole
vastuolus riigivaraseaduses ja käesolevas korras sätestatuga.

12.3. Tunnistan kehtetuks justiitsministri 09.06.2008. a käskkirja nr 109 „Justiitsministeeriumi valitsemisel oleva
riigivara kasutamise ja käsutamise kord“.

12.4. [Käesolevast tekstist väljajäetud]

12.5. Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest.

 


