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Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Sirje Biin 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
14.08.2020, Tallinn 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
04.08.2020 (inspektsioonis registreeritud 05.08.2020) 

Teabevaldaja 

Audru Kool 

aadress: Lihula mnt 10, Audru 88301, Pärnu linn 

e-posti aadress: kool@audru.edu.ee 

 

Vaide esitaja 
XXX 

e-posti aadress: xxxxx 
 
 
 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  
otsustan: 

1) jätta vaie rahuldamata; 

2) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 
 

VAIDLUSTAMISVIIDE: 

Kui Andmekaitse Inspektsioon jätab vaide rahuldamata, siis on vaide esitajal õigus pöörduda 

teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 lg 2). Kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus 

menetlemisel vaide esitaja õigusi muul viisil, saab vaide esitaja 30 päeva jooksul pöörduda tema 

vastu halduskohtusse. 

 

 

FAKTILISED ASJAOLUD: 

1. XXX esitas 04.08.2020 Andmekaitse Inspektsioonile vaide Audru Kooli tegevuse peale 

seoses teabenõude täitmisega. 

2. Kuna vaides olid puudused, andis inspektsioon nende kõrvaldamiseks 06.08.2020 tähtaja 

kuni 24.08.2020. 

3. Vaide esitaja kõrvaldas puudused 07.08.2020. 

4. Andmekaitse Inspektsioon tegi 11.08.2020 Audru Koolile järelepärimise. 

5. Audru Kool vastas 13.08.2020. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Kandideerisin Audru Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja vaba ametikoha täitmiseks välja 

kuulutatud konkursil, mille tähtaeg oli 03.07.2020. Helistasin 09.07.2020 kooli direktorile, et 
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saada konkursi kohta infot. Selle hetkeni ei olnud direktor vaadanud minu CV-d CV Keskuse 

lehelt.  

09.07.2020 saatis direktor Peep Eenraid järgmise sisuga e-maili: “Suured tänud helistamast! 

Olin teinud kokkuvõtte vahetult enne teie avalduse esitamist. Saadan komisjonile dokumendid 

edasi ning võtame teiega uuesti ühendust.” 

14.09.2020 saatis direktor e-maili: “Oleme väga tänulikud, et kandideerisite meie vabale 

ametikohale. Meie valiku tegemine osutus üllatavalt raskeks, sest kandidaate tuli oodatust 

rohkem. Kahjuks teatame, et te ei osutunud sellel korral valituks. Soovime teile kõike head ning 

ilusa suve jätku!” 

Kuna saadud kirjas ei olnud põhjust, miks ma ei osutunud valituks, esitasin samal päeval ehk 

14.07. 2020 direktorile teabenõude: “Soovin Teilt teada, millistele kvalifikatsiooninõuetele ma 

ei vastanud, et isegi vestlusvooru ei pääsenud.” 

20.07.2020 sain teabenõudele direktori poolt digiallkirjastatud vastuse: “Audru Kooli 

pedagoogi vabale ametikohale konkureeris kokku 7 inimest. Konkursitingimustele vastas neist 

5 inimest. Lähtuvalt „Audru Kooli pedagoogide vaba ametikoha täitmise korrale“punkt 4.4 

alusel toimus dokumendivoor, mille käigus otsustati vestlusvooru kutsutavad isikud. Teie 

küsimus: „Soovin Teilt teada, millistele kvalifikatsiooninõuetele ma ei vastanud, et isegi 

vestlusvooru ei pääsenud. Teie vastasite konkursitingimustele, kuid vestlusvooru komisjon ei 

kutsunud.” 

22.07.2020 saatsin direktorile uue teabenõude. “Kuna Teie vastuses ei olnud ära toodud 

põhjust, siis soovin konkursikomisjoni otsusest väljavõtet.” 

31.07.2020 saatsin kooli direktorile meeldetuletuse, millele sain vaid automaatvastuse: “Olen 

puhkusel ja kirjadele vastan pärast puhkust.” 

Siiani ei ole ma vastust saanud. Teabenõude esitamise järel tuli küll elektrooniline vastus, et 

olen puhkusel ja kirjadele vastan pärast puhkust?! Kogu kirjavahetuse käigus olen saanud oma 

meilidele automaatvastuse, et direktor on puhkusel, kuid siiski on ta varasemaid meile lugenud 

ja vastanud.  

Ebameeldiv olukord. Kuna ka Audru osavallavanem on puhkusel, siis pöördun Teie poole, et 

Audru Keskkooli direktorilt vastust saada. 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

XXX on esitanud teabenõude Audru Koolile direktori e-posti aadressile 

(Peep.Eenraid@audru.edu.ee) 22.07.2020 ja 31.07.2020 konkursikomisjoni otsuse kohta. 

Audru Kooli direktor Peep Eenraid viibis ja viibib puhkusel perioodil 25.06.2020- 19.08.2020. 

Antud perioodil ei külastanud ning ei pääsenud puhkuse tõttu ka lugema oma e-posti kirju. 

Teabenõude küsija sai pöördumise järgselt automaatkirja, et direktor viibib puhkusel ning 

vastab kirjadele pärast puhkuse lõppu. Teabenõude küsija ei pöördunud kooli üldisele e-postile 

(kool@audru.edu.ee). Koolil on olemas konkursikomisjoni otsus ning 13.08.2020 see edastatud 

teabenõude soovijale. 

Järelepärimise vastusele on lisatud vastus teabenõudele koos konkursikomisjoni protokolliga. 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
1. AvTS § 3 lg 1 sätestab, et avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale 

jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud 

õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Seega saab teabenõude korras küsida 

koopiaid ja väljavõtteid olemasolevatest dokumentidest. 

2. AvTS § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt on teabevaldajaks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus. 

Kool kohaliku omavalitsuse asutusena on teabevaldaja AvTS-i mõttes.  

3. AvTS § 4 lg 1 kohaselt on teabevaldajad kohustatud demokraatliku riigikorralduse 

tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja kohustuste täitmise 
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võimaldamiseks tagama juurdepääsu nende valduses olevale teabele seaduses sätestatud 

tingimustel ja korras. 

4. Teabenõude täitmist reguleerib AvTS § 18. Nimetatud sätte esimese lõike kohaselt täidetakse 

teabenõue viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.  

5. Inspektsiooni pädevuses on AvTS § 45 lõike 1 kohaselt teabevaldajate üle riikliku ja 

haldusjärelevalve teostamine teabenõuete täitmise üle. 

6. Vaide esitaja soovib inspektsiooni sekkumist, kuna ei ole saanud 22.07.2020 teabenõudes 

küsitud konkursikomisjoni otsuse väljavõtet. Seega on vaide esemeks teabevaldaja poolt 

teabenõude täitmata jätmine.  

7. Arvestades seda, et teabevaldaja väljastas teabenõudes küsitud dokumendi 13.08.2020, on 

seaduslik olukord taastatud ning ei ole alust teabevaldajale ettekirjutuse tegemiseks. Seetõttu 

jätan vaide rahuldamata. 

Lisaks kordan üle teabevaldajale juba järelepärimises selgitatu, et teabevaldaja peab korraldama 

töö nii, et seadusest tulenevad kohustused saaksid täidetud, sh teabenõuded tähtaegselt vastatud. 

Ka see, et teabenõudja ei kirjutanud e-postiaadressile kool@audru.edu.ee, ei ole teabenõude 

täitmata jätmise põhjuseks. Äriregistrist nähtuvalt oli koos eelnimetatuga ka direktori nimeline 

e-postiaadress kuni 12.08.2020 kooli sidevahendiks märgitud. 

 
 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Sirje Biin 

juhtivinspektor 
peadirektori volitusel 


