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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr. 2.1.-3/18/2065 

 
 

 

Otsuse tegija 

 

Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Sirje Biin 

Otsuse tegemise aeg ja koht 

 

08.08.2018,Tallinn 

 

Vaide esitamise aeg 09.07.2018 

Teabevaldaja 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 

aadress: Pallasti 54 11413, Tallinn 

e-posti aadress: lasnamae@tallinnlv.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: 
1. XXX esitas 28.06.2018 Lasnamäe Linnaosa Valitsusele taotluse ohtlike pesukuivatus- ja 

vaibakloppimisredelite seisukorra kohta koostatud dokumentide saamiseks. 

2. Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti 10.07.2018 XXX 09.07.2018 vaie, kuna teabenõuet 

ei ole täidetud. 

3. Inspektsioon tegi teabevaldajale 23.07.2018 järelepärimise, kas ja millal on teabenõue 

registreeritud ning kas ja millal on sellele vastatud. 

4. Teabevaldaja vastas inspektsioonile 02.08.2018. 

 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Pöördusin 28.06.2018 teabenõudega Lasnamäe Linnaosa Valitsus ametniku poole ja ei ole 
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tänaseni saanud temalt vastust. Soovisin saada dokumente, mis olid koostatud seoses ühe 

küsitluse korraldamisega. Kuna ma ei ole täpselt teadlik milline dokument koostati, siis 

küsisingi üldiselt. Kindel on see, et dokumendid koostati ja hetkel ametnik lihtsalt ei täida 

teabenõuet. Rikutud on minu põhiõigust saada infot! Soovin, et minu teabenõue täidetaks ja 

minule edastataks küsitud materjalid. 

 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Lasnamäe Linnaosa Valitsus selgitas, miks ei ole teabenõudele tähtaegselt vastatud, järgmist: 

Vastuseks Teie järelepärimisele teatame, et vaide esitaja edastas teabenõude 28.06.2018 e-kirjaga 

otse ametniku e-postile janis.vahter@tallinnlv.ee, mitte linnaosa üldmeilile. Ametnik viibis antud 

hetkel korralisel puhkusel. 

1. Teabenõue registreeriti ametniku tööle naasmisel 10.07.2018 nr 7-2/1744-3. 

2. Teabenõudele vastati samal päeval so 10.07.2018. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on teabenõudjale vastanud viivitamata. 

 
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. 

Seega on Lasnamäe Linnaosa Valitsus teabevaldajaks AvTS-i mõttes. 

3. AvTS § 16 lõige 1sätestab, et teabevaldaja registreerib teabenõude selle saamise päeval või 

hiljemalt saamisele järgneval tööpäeval. 

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

teabenõue viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Sama sätte teise lõike 

kohaselt teavitab teabevaldaja teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks, 

kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita. AvTS § 

19 kohaselt võib teabevaldaja teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani, kui 

teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev. 

Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva 

jooksul. 

5. AvTS § 23 annab loetelu, millisel juhul saab teabevaldaja teabenõude täitmisest keelduda. 

Sama paragrahvi kolmanda lõike kohaselt teeb teabevaldaja teabenõude täitmisest keeldumise 

koos põhjendustega teabenõudjale teatavaks viie tööpäeva jooksul. 

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

haldusjärelevalve teostamine teabenõuete täitmise üle. 

7. Käesoleval juhul esitas teabenõudja teabenõude otse ametnikule, mitte asutuse üldaadressile. 

Kuna ametnik oli puhkusel, ei liikunud tema postkasti saabunud teave edasi enne töötaja tööle 

naasmist. Seetõttu sai teabenõue registreeritud ning vastatud esimesel võimalusel, 10.07.2018. 

Teabevaldaja teavitas teabenõudjat, et neil puuduvad teabenõude korras soovitud dokumendid. 

Linnaosavalitsusel ei olnud võimalik teabenõuet registreerida ja sellele vastata enne, kui 

ametnik tööle tuli. 

8. Sarnaste olukordade kordumise vältimiseks on asutusel soovitatav varustada äraoleva töötaja 

postkast äraolekust ja asendajast teatava automaatvastusega. Teabenõude õigesse kohta 

jõudmist tagab aga see, kui teabenõudja saadab selle otse asutuse üldaadressile (antud juhul 

lasnamäe@tallinnlv.ee). 
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9. Tuginedes eeltoodule ja arvestades, et käesolevaks ajaks on teabenõudele vastatud ja 

seaduslik olukord taastatud, ei ole alust teabevaldajale ettekirjutuse tegemiseks, mistõttu jätan 

vaide rahuldamata. 

 
 
 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Sirje Biin 

juhtivinspektor 

peadirektori volitusel 


