VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/175

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Sirje Biin

Otsuse tegemise aeg ja koht

13.02.2019, Tallinn

Vaide esitamise aeg

14.01.2019

Teabevaldaja

Vaide esitaja

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti 54, 11413 Tallinn
e-posti aadress: lasnamae@tallinnlv.ee
XXX
xxx

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. Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti 14.01.2019 XXX vaie Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse tegevuse peale tema 20.12.2018 teabenõude täitmisel. Vaide esitaja kõrvaldas
puudused vaides 21.01.2019.
2. Inspektsioon tegi linnaosa valitsusele 29.01.2019 järelepärimise asjaolude
selgitamiseks.
3. Linnaosa valitsus vastas järelepärimisele 05.02.2019.
4. Inspektsioon palus vaide esitajal täpsustada, milline teave jäi saamata.
5. Vaide esitaja vastas inspektsioonile 11.02.2019.
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Kuna Lasnamäel on probleeme kõnniteede hooldusega, siis pöördusin 20.12.2018 teabenõudega
Lasnamäe LOV poole kasutades järgmist e-maili: lasnamae@tallinnlv.ee
Soovisin saada dokumente, mis peavad olema olemas vastavalt „HD dokument“ kirjeldatud
tingimustele ja sõlmitud töövõtulepingule: Informatsioonikohustus: Täitja peab lumesaju ja libeduse

tekke päevadel teavitama tellijat e-posti teel tööpäeva hommikul kella 9.00-ks olukorrast
linnaosa kõnniteedel ja kavandatavatest töödest päeva jooksul.
Tänaseni ei ole teabenõuet täidetud ega minult täpsustavaid küsimusi küsitud! Rikutud on minu
põhiõigust saada infot! Soovin, et minu teabenõue täidetaks ja minule edastataks küsitud
materjalid ning Lasnamäe LOV ametnikele selgitataks teabenõudele vastamise korda.
Vaide esitaja täpsustas 21.01.2019, et punkt, millele viitab teabenõudes ja millele tuginedes
soovib teabenõude korras dokumente, on järgmine: Täitja peab lumesaju ja libeduse tekke
päevadel teavitama tellijat e-posti teel tööpäeva hommikul kella 9.00-ks olukorrast linnaosa
kõnniteedel ja kavandatavatest töödest päeva jooksul.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Vastuseks järelepärimisele teatame, et vaide esitaja edastas teabenõude 20.12.2018 e-kirja teel
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse üldmeilile lasnamae@tallinnlv.ee.
Teabenõue registreeriti 21.12.2018, kuid inimliku eksimuse tõttu jäi nõuetekohane märge
vastamiseks tegemata ja täitjale edastamata. Kirja registreerinud teenistujaga on vesteldud.
Teabenõudele vastati 30.01.2019.
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.
Lasnamäe linnaosa Valitsus on teabevaldaja AvTS-i mõttes.
3. 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.
4. Inspektsiooni pädevuses on AvTS § 45 lõike 1 kohaselt teabevaldajate üle riikliku ja
haldusjärelevalve teostamine teabenõuete täitmise üle.
5. Käesoleval juhul ei ole teabevaldaja teabenõudja teabenõuet seaduses sätestatud 5-päevase
tähtaja jooksul täitnud ega vastamise tähtaega pikendanud. Teabenõudele vastati 30.01.2019.
Seega on vaide esitaja vaideotsuse tegemise ajaks vastuse saanud.
6. Inspektsiooni päringule, kas ja mis osas on teabenõue täitmata jäänud, vastas vaide esitaja,
et „loeb teabenõude täidetuks ja ju siis ei ole neil midagi esitada“.
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7. Arvestades seda, et teabevaldaja on käesolevaks ajaks teabenõude täitnud, on seaduslik
olukord taastatud. Seega ei ole alust linnaosa valitsusele ettekirjutuse tegemiseks, mistõttu jätan
vaide rahuldamata.
8. Avaliku teabe seaduse paremaks täitmiseks juhin Lasnamäe linnaosa valitsuse tähelepanu
sellele, et teabenõue tuleb täita AvTS § 18 sätestatud tähtajal, teavitada tähtaja pikendamisest
AvTS § 19 kohaselt või teavitada teabenõude täitmisest keeldumisest AvTS § 23 lõikes 3
märgitud tähtaja jooksul.
Vaide esitaja küsis 11.02.2019 vastuses, kas inspektsioon peab arvestust Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse kohta tehtud vaiete üle. Vaidemenetluse väliselt vastan, et inspektsioon ei pea eraldi
arvestust vaide esitajate ja/või teabevaldajate kaupa.

/allkirjastatud digitaalselt/
Sirje Biin
juhtivinspektor
peadirektori volitusel
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