Deklarantide huvide deklaratsioonide kontrollija juhend
1. Rakenduse asukoht
Huvide deklaratsiooni kohustusega deklarante ja nende poolt esitatud deklaratsioone saab
pädeva asutuse kontrollija otsida, kui tema kohta on pädeva asutuse kontrollija volitus
registrisse kantud. Volituste lisamist vt juhendist „Huvide deklaratsioonide registri (HDR)
volitused/õigused ja HDRile juurdepääsu saamise juhend “.
Vastava volitusega isik saab avada menüüpunkti Huvide deklaratsioonid-> Deklaratsioonide
kontroll.
Pilt 1.1

Avaneb ekraanivorm „Deklarantide kontroll“
Pilt 1.2

2. Isikute otsing ja protokolli lisamine
Deklarante saab otsida tööandja, isikukoodi, nimevahemiku, deklareerimise kohustuse ja
kontrollimata/kontrollitud staatuse alusel.
Täpsem juhis vt „Deklarantide huvide deklaratsioonide registrisse (HDR) failist laadimise ja
deklarandi lisamise juhend deklarantide haldurile (HDR põhimääruse § 10 ja 11)“ punkt 2.

Pilt 2.1

Leitud deklarandi (pilt 2.1) isikukoodil vajutades avaneb deklarandi detailvorm, kus on näha
kõik ametikohad, esitamise kohustused ja info esitatud/esitamata deklaratsioonide kohta (pilt
2.2).
Pilt 2.2

Samuti on näha, kas esitatud deklaratsioon on kontrollitud/kontrollimata ja kas on kontrollitud
kontrollija enda või kellegi teise poolt.
a) vajutades Esitamise kuupäeva lingil, avaneb kontrollijale esitatud deklaratsiooni
vaade.
b) Vajutades Kontrollitud „EI“ lingil, avaneb võimalus sisestada protokoll ja märkused
(Pilt 2.3)

Pilt 2.3

Vajutades nupul „Lisa protokoll ja märkused“, avaneb vabaväli protokolli sisestamiseks
(pilt 2.4).
Pilt 2.4

Salvesta nupule vajutamisel jääb protokoll „Ettevalmistamisel“ olekusse. Saab näiteks
järgmisel päeval jätkata (pilt 2.5).
Pilt 2.5

NB – muuta saab ainult enda poolt lisatud „Ettevalmistamisel“ olekus protokolli (pilt 2.6
ja 2.7).

Pilt 2.6

Pilt 2.7

Vajutades lingil „Ettevalmistamisel“ (vt pilt 2.5), avaneb protokoll uuesti täienduste
tegemiseks (pilt 2.8).
Pilt 2.8

„Kinnita“ nupule vajutamisel kinnitatakse protokoll lõplikult. Kinnitatud protokolli enam
muuta ei saa. Saab lisada uue protokolli (pilt 2.9)

Pilt 2.9

„Tagasi“ nupule vajutamisel pöördutakse tagasi deklarandi detailvormile, kust on nüüd näha,
et deklaratsioon on kontrollitud (JAH) ja kontrollija enda poolt (JAH) – pilt 2.10.
Pilt 2.10

3. Erisused Riigikogu Erikomisjoniga seoses
Kui pädeva asutuse deklarantide haldaja on isiku deklaratsioonide kontrollimise ainuõiguse
andud ainult Riigikogu Erikomisjonile (pilt 3.1), siis sama pädeva asutuse (näites
Justiitsministeeriumi) kontrollija nimetatud deklarandi deklaratsioone kontrollija rakenduse
kaudu ei näe ja deklaratsioone kontrollida ei saa.

Pilt 3.1

Riigikogu Erikomisjoni kontrollijal on õigus näha ja kontrollida kõigi huvide deklaratsioonide
kohustuslaste deklaratsioone. Filtreerimiseks on Riigikogu Erikomisjoni kontrollija vaatesse
lisatud otsingukriteerium Superkontrolli alla kuuluv deklarant: JAH/EI/Mõlemad (pilt 3.2)
Pilt 3.2

