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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/469 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
03.04.2018 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
22.02.2018 

Teabevaldaja 

Pärnu Linnavalitsus, 

aadress: Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 

e-posti aadress: linnavalitsus@lv.parnu.ee 

 

Vaide esitaja 

Eraisik I 

aadress: Xxxxx x-x, Xxxxx 

e-posti aadress: xxxxxxxxxx@gmail.com 
 

 
 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  
otsustan: 

1) jätta vaie rahuldamata, kuna Pärnu Linnavalitsuseni ei ole jõudnud vaide esitaja poolt 

26.01.2018 edastatud teabenõue, mistõttu ei olnud linnavalitsusel võimalik ka sellele 

vastata; 

2) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 
 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades 

halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Vaideotsuse 

tühistamist saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi 

vaideotsusega rahuldamata. 
 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
 
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti vaie, mis puudutab Eraisiku I 26.01.2018 Pärnu 
Linnavalitsusele esitatud teabenõudele vastamata jätmist 
 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
 
Vaide kohaselt edastas vaide esitaja 26.01.2018 Pärnu linnavalitsusele järgmise sisuga 

teabenõude: 

“Pärnu Postimehe andmetel olen esitanud Pärnu linnavalitsusele (sh Audru osavald) 2018 
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aastal mitmeid teabenõudeid. Minule teadaolevalt olen edastanud 2018 aastal peale käesoleva 

teabenõude veel ainult ühe teabenõude so 15.01.2018 mille asendasin samal kuupäeval pisut 

hiljem saadetuga (esimese palusin annuleerida). Järelikult, kas PP valetab või on keegi minu 

nimel teabenõudeid edastanud. 

 

Vastavalt AVTS ja IKS palun: 

Kui Pärnu linnavalitsuse käsutuses on  peale minu  15.01.2018   ja käesoleva  teabenõude veel 

mõni minu nimel (2018 aastal ) saadetud teabenõue, palun see väljastada. Kui ei ole, keelduge 

teabenõude täitmisest ja põhjendage keeldumist.(15.01.2018 teabenõuet ja käesolevat palun 

mitte väljastada (ega viidata).” 

 

Vaide kohaselt ei ole Pärnu Linnavalitsus käesoleva ajani vaide esitaja teabenõudele vastanud. 

Põhiseaduse § 44 lõiked 1 ja 2 näevad ette, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks 

kasutamiseks levitatavat informatsiooni, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on 

seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmed. Samuti 

tuleneb allakirjutanu õigus saada teavet vastavalt IKS.   

 

 Vaide esitaja leiab, et Pärnu linnavalitsuse tegevusega, milleks on 26.01.2018 teabenõuetele 

vastamata jätmine, rikkunud vaide esitaja Põhiseadusest tulenevaid õigusi, mille tulemusel 

vaide esitaja ei ole saanud kasutada oma õigust saada kohalikult omavalitsuselt oma 

pöördumisele vastust ja palutud  teavet. 

  

Lähtuvalt eeltoodust palun vaie sisuliselt läbi vaadata ja 

-tuvastada kas teabenõudele 26.01.2018  vastamata jätmine on õiguspärane? 

-juhul kui Andmekaitse Inspektsioon tuvastab, et teabenõuetele vastamata jätmine ei ole 

õiguspärane teha teabevaldajale ettekirjutus, millega kohustada teabevaldajat väljastama 

palutud teave või keelduma teabenõude täitmisest kui selleks on seadusest tulenevad põhjused.   
 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
 
Esitasite 01.03.2018 Pärnu Linnavalitsusele järelepärimise, milles soovite selgitust Eraisiku I 
vaide menetluses.  
 
Kinnitame, et Pärnu Linnavalitsuse e-posti aadressile ei ole laekunud ega dokumendiregistris  
registreeritud 26.01.2018 Eraisiku I nimel esitatud teabenõuet.  
 
Küll aga on Pärnu Linnavalitsusele laekunud 29.01.2018 Eraisikult II sellesisuline teabenõue. 
Antud teabenõue on vastatud. Lisame Eraisiku II poolt esitatud teabenõude ja vastuse sellele. 
 
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 kohaselt on avalik teave 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 asutuse valduses olevatest dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid.  
 
Selleks, et teabenõudele vastata, peab vastav teabenõue olema ka asutusele edastatud/saabunud. 
Kui asutus ei ole kodaniku teabenõuet mingil põhjusel kätte saanud, siis pole asutusel võimalik 
ka sellele vastata, mistõttu sellisel juhul ei saa teabevaldajat nõuda teabenõudele vastamist. 
 
Antud juhul on Pärnu Linnavalitsus vastuses inspektsiooni järelepärimisele selgitanud, et 
linnavalitsuse e-posti aadressile ei ole laekunud ega dokumendiregistris registreeritud 
26.01.2018 Eraisiku I nimel esitatud teabenõuet. Küll aga on Pärnu Linnavalitsusele laekunud 
29.01.2018 Eraisiku II sellesisuline teabenõue, millele on ka vastatud. Samuti on linnavalitsus 
täiendavas telefonivestluses inspektsioonile kinnitanud, et ka 15.01.2018 ei ole Eraisik I 
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linnavalitsusele teabenõuet esitanud ega palunud seda annulleerida ning asendada see veidi 
hiljem esitatud teabenõudega, millele 26.01.2018 teabenõudes on viidatud.  
 
Küll aga on 15.01.2018 esitanud teabenõude Eraisik II, mille ta palus annulleerida ja asendada 
hiljem esitatud teabenõudega. Eeltoodust tulenevalt jääb arusaamatuks, kas Eraisik I on 
15.01.2018 (mida ei ole linnavalitsus samuti kätte saanud) sarnaselt Eraisikuga II esitanud 
Pärnu linnavalitsusele kaks teabenõuet, millest esimese on palunud annulleerida, mis on 
kaheldav. 
 
Kuigi vaide esitaja poolt vaidele lisatud teabenõudest ei nähtu, millisele aadressile oli 
26.01.2018 teabenõue edastatud, pole Andmekaitse Inspektsioonil alust kahelda linnavalitsuse 
selgitustes, et vaide esemeks olev teabenõue ei ole nendeni jõudnud. Seda enam, et vaides on 
märgitud linnavalitsuse aadressiks linnavalitsus@parnu.ee, mis ei ole korrektne. 
 
Kuna vaide esemeks olev Eraisiku I 26.01.2018 edastatud teabenõue ei ole Pärnu 
Linnavalitsuseni jõudnud, siis ei ole Pärnu Linnavalitsusel olnud võimalik ka sellele vastata 
ning linnavalitsus ei ole rikkunud teabenõuetele vastamise nõudeid, mistõttu jätan vaide 
rahuldamata. 
 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Elve Adamson 

peainspektor 
peadirektori volitusel 
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