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VAIDEOTSUS 

avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/340 
 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Sergei Miller 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
06.03.2019, Tallinn 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
24.01.2019 (registreeriti 25.01.2019) 

Teabevaldaja 

Pärnu Linnavalitsus 

aadress: Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn 

e-posti aadress: linnavalitsus@parnu.ee  

Vaide esitaja 

 

XXX 

e-posti aadress: XXX@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; 

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: 
XXX (vaide esitaja) pöördus 24.01.2019 Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) vaidega Pärnu 

Linnavalitsuse (linnavalitsus) tegevuse peale teabenõudele vastamisega seonduvalt. 

 

Vaide kohaselt esitas vaide esitaja 04.01.2019 Pärnu Linnavalitsusele kodulehe kaudu 

teabenõude. Vaide esitaja sõnade järgi ei ole Pärnu Linnavalitsus käesoleva ajani teabenõudele 

vastanud ega teatanud mis on seda takistanud tegemast. 

29.01.2019 esitas AKI linnavalitsusele järelepärimise vaideasja asjaolude selgitamiseks. 

05.02.2019 vastas linnavalitsus AKI järelepärimisele. 
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
 
Vaide kohaselt märgib vaide esitaja järgmist:  

04.01.2018 edastasin Pärnu Linnavalitsusele kodulehe kaudu teabenõude  millega palusin 

edastada teabenõudes toodud (koosolekute) protokollid.   

Pärnu Linnavalitsus ei ole käesoleva ajani teabenõudele vastanud ega teatanud mis on seda 

takistanud tegemast. Vaide esitaja õigus saada üldiseks kasutamiseks levitatavat 

informatsiooni tuleneb nii põhiseadusest kui ka AvTS ja teistest seadustest ja õigusaktidest. 

 

Leian, et Pärnu Linnavalitsis on teabenõudele vastamata jätmisega rikkunud vaide esitaja 

Põhiseadusest tulenevaid õigusi mille tulemusel vaide esitaja ei ole saanud kasutada oma 

õigust tutvuda avalikuks kasutamiseks mõeldud informatsiooniga. 

 

Lähtuvalt eeltoodust palun : 

1. Kontrollida kas Pärnu Linnavalitsus on käitunud õiguspäraselt kui on jätnud 04.01.2019 

teabenõudele vastamata. 

2. Teha Pärnu Linnavalitsusele ettekirjutus millega kohustada linnavalitsust  koheselt  vastama  

vaide 04.01.2019 esitaja teabenõudele. 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
 
Vastuses nr 4.3-8/1059-1 selgitab linnavalitsus järgmist:  
Pärnu Linnavalitsus on XXXi 04.01.2019 teabenõudele vastanud 29.01.2019 kirjaga nr 4.3-7/102-

2. Vastuse koopia koos lisadega lisatud käesolevale kirjale. 

Koopia 04.01.2019 teabenõudest lisatud käeolevale kirjale. Teabenõue registreeriti 07.01.2019.  
Kuna teabenõudes taotleti 22 dokumendi esitamist, pikendas Pärnu Linnavalitsus teabenõude 

täitmise tähtaega AvTS § 19 alusel 15 tööpäevani ehk 28. jaanuarini 2019. Sellest teavitati teabe 

taotlejat 11.01.2019 kirjaga nr 4.3-7/102, mille lisame käesolevale vastusele. Teabenõue täideti 

29.01.2019, vaide esitajale esitati vabandus ühepäevase viivituse pärast. 
 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

 

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 ning nimetatud teabele juurdepääsu võib piirata üksnes seaduses sätestatud 

korras.1 

 

Lähtudes 04.01.2019 esitatud pöördumise sisust on alust arvata, et antud juhul on tegemist 

teabenõudega AvTS-i tähenduses, seega teabenõudele tuleb vastata AvTS-s ettenähtud korras. 

Vaidemenetluse käigus selgus, et teabevaldaja vastas 04.01.2019 esitatud teabenõudele väikese 

viivitusega. Tuleb ka märkida, et teabevaldaja vabandas viivituse pärast.   

 

Arvestades ülaltoodut ning tuginedes vaidemenetluse käigus kogutud materjalile  leian, et 

õiguslik olukord on teabenõudele vastamata jätmise osas on taastatud ning puudub õiguslik 

ajend kohustava haldusakti tegemiseks, vastata 04.01.2019 teabenõudele. 30.01.2019 esitatud 

vaide osas tehakse eraldi otsus. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Sergei Miller 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 

                                                 
1 Vt AvTS § 3 


