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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:
21.10.2018 esitas vaide esitaja Keila Linnavalitsusele teabenõude, milles palus koopiaid kõigist
Keila linnavalitsuse keskkonna järelevalve ametniku dokumentidest, kust oleks näha, milliseid
järelevalve- ja haldusmenetlusi tal on õigus algatada ja menetleda.
Keila Linnavalitsus edastas vaide esitajale järelevalvespetsialisti ametijuhendi lingi.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Pöördusin Keila linnavalitsuse poole teabenõudega (lisatud manuses), milles palusin kogu
nende käsutuses olevat avalikku teavet Keila linnavalitsuse keskkonna järelevalvespetsialisti
tööülesannete ja pädevuse kohta.
Vastuseks saadeti ainult link tema ametijuhendile. Ülejäänud teave on siis salastatud ja
juurdepääsupiiranguga.
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Tulenevalt avaliku teabe seadusest on selline salastamine kehtivate nõuetega vastuolus.
Andmekaitse Inspektsioon teostab järelevalvet mh vaidlusaluses valdkonnas:
- igaühe õigus saada avalikku teavet
- juurdepääsupiirangutest kinnipidamine
- kontroll avaliku sektori andmekogude üle, seetõttu palun Teie abi.
Palun kohustada ja paluda Keila linnavalitsusel teha kõik seaduse kohaselt avalikud
dokumendid keskkonna järelevalvespetsialisti tööülesannete ja pädevuse kohta avalikuks ning
edastada teabenõude vastusena meiliaadressile XXX, aitäh.
Vajadusel palun koostada Keila linnavalitsusele ettekirjutus.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Mittetulundusühing Metsamoorid 21.10.2018 esitatud teabenõude kohaselt sooviti teavet
dokumendi kohta, kust nähtuks Keila Linnavalitsuse järelevalveametniku XXX pädevus, ja oleks
näha, milliseid järelevalve- ja haldusmenetlusi tal on õigus algatada ja menetleda.
Järelevalveametniku pädevus teha järelevalvet on ammendavalt toodud ära tema
ametijuhendis, mis on avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punkti 5 kohaselt avalikustatud Keila
linna kodulehel. Vastav link saadeti info lihtsamaks kättesaamiseks ka teabenõudjale.
Muudes Keila Linnavalitsuse dokumentides, sh ametisse nimetamise käskkirjas, ei ole
informatsiooni järelevalve ametniku ametialase pädevuse kohta.
Seega ei väljastatud avaliku teenistuse käskkirja, kuna teabenõudja palus esitada dokumentide
koopiad, milledest nähtub järelevalveametniku ametialane pädevus, ja teabenõude sisuliseks
täitmiseks piisas Keila linna kodulehel asuva järelevalveametniku ametijuhendi asukoha lingi
edastamisest, erinevatest dokumentidet teavet koguda ei ole vaja.
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 on kogu avaliku
sektori asutuse valduses olev teave oma olemuselt avalik teave, millele saab juurdepääsu piirata
üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (AvTS § 3 lg 2).
Vastuseks teabenõudele edastas Keila Linnavalitsus vaide esitajale järelevalvespetsialisti
ametijuhendi lingi. Vastuses inspektsiooni järelepärimisele kinnitas Keila Linnavalitsus, et
muudes Keila Linnavalitsuse dokumentides, sh ametisse nimetamise käskkirjas, ei ole
informatsiooni järelevalve ametniku ametialase pädevuse kohta.
Seega täiendavat teavet Keila Linnavalitsuse valduses ei ole, mistõttu ei ole seda võimalik vaide
esitajale väljastada. Eeltoodust tulenevalt jääb vaie rahuldamata.
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