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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2207 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
30.07.2018, Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
19.07.2018 

Teabevaldaja 

Narva Linna Sotsiaalabiamet, 

aadress: Linda tn 4, 20309 Narva 

e-posti aadress: sotsiaalabiamet@narva.ee  

Vaide esitaja 

 

xxxxxxxxxx, 

e-posti aadress: xxxxxxxxxxxxx 

 
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: 
Andmekaitse Inspektsioon sai xxxxxxxxxx vaide Narva Linna Sotsiaalabiameti tegevuse peale 
teabenõudele vastamisel. Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxxxxx 09.07.2018 Narva Linna 
Sotsiaalabiametile teabenõude, millele ta ei saanud seaduses ettenähtud aja jooksul vastust. 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
09.07.2018  esitasin Narva Linna Sotsiaalabiametile teabenõude ja  seeni pole saanud nendelt 
vastust. Seega pöördun Teie, kui  Avaliku teabe seaduses nimetatud järelevalveorgani poole 
oma õiguste kaitseks. Kuna Avaliku teabe seaduse §-s 18 sätestatud teabenõude täitmise 
tähtaeg on viis tööpäeva ja Narva Linna Sotsiaalabiamet ei teatanud mulle, et vajab tähtaja 
pikendamist.  
 
Palun kontrollida, kas minu teabenõue oli õigeagselt registreeritud ja  teha Narva Linna 
Sotsiaalabiametile  ettekirjutuse seadusliku olukorra taastamiseks, sest  nimetatud Amet ei ole 
teabenõudele vastanud ettenähtud tähtajal. 
 
Kinnitan, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust. 
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TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Vastuseks Teie 23.07.2018 järelepärimisele vaidemenetluses nr. 2.1-3/18/2207 teatame Teid, 
et 09.07.2018 on Narva linna Sotsiaalabiametisse laekunud xxxxxxxxxxxx teabenõude, milles 
palus ta esitada talle teavet Narva linnas kehtestatud toimetulekutoetuse andmise korra kohta. 
 
19.07.2018 edastas Narva linna Sotsiaalabiamet vastuse e-postiga teabenõudjale, millega 
teatati Narva linnas toimetulekutoetuse maksmise korra puudumisest ning toimetulekutoetuse 
määramist reguleeritavatest õigusaktidest. Samuti pakkus Narva linna Sotsiaalabiamet 
teabenõudjal pöörduda esmasele vastuvõtule nii toimetulekutoetuse määramiseks, kui ka 
täiendava informatsiooni saamiseks. 
 
Teatame, et toimetulekutoetuse määramiseks tuleb kliendil pöörduda Narva linna 
Sotsiaalabiametisse isiklikult nõustamisele, mille käigus selguvad kõik toetuse määramiseks 
vajalikud dokumendid ja asjakohased tõendid. Samuti on Narva linna Sotsiaalabiameti  
internetileheküljel (www.narvaabi.ee)  avalikustatud  toimetulekutoetuse määramise 
põhitingimused, mis on igaühele kättesaadavad.  
 
Sotsiaalabiamet on igati huvitatud iga inimese probleemi ja küsimuse õiglases lahendamises, 
vabandame vastuse viibimise ja võimalikke ebamugavuste pärast. 
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
Avaliku teabe seaduse (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. Teabenõudega saab välja 
küsida koopiat asutuses juba olemasolevast dokumendist või väljavõtet andmekogust. 
Teabenõude korras ei saa teabevaldajalt nõuda teavet ja selgitusi (sh küsimustele vastamist), 
mida ei ole asutuses dokumenteeritud kujul olemas ning millele vastamises tuleks teave alles 
dokumenteerida (vastus koostada).  
 
Vaide esitaja on oma teabenõudes viidanud sotsiaalhoolekande seaduse §-le 14, mille kohaselt 
kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis peab 
sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise 
tingimusi ja korda.  
 
Järelevalvet teostades selgitab Andmekaitse Inspektsioon, kas teabenõue on täidetud seadusega 
ettenähtud korras, tähtajal ja viisil, või kas teabenõude täitmisest keeldumine on 
seadusekohane. Andmekaitse Inspektsiooni pädevuses ei ole hinnata, kas Narva Linna 
Sotsiaalabiameti valduses peab olema dokumenteeritud kujul toimetulekutoetuste maksmise 
kord või mitte. 
 
Narva Linna Sotsiaalabiameti selgitustest nähtub, et neil ei ole dokumenteeritud kujul 
teabenõudes küsitud teavet. Tulenevalt avaliku teabe seaduse § 23 lg 1 punktist 2 võib 
teabevaldaja keelduda  teabenõude täitmisest, kui ta ei valda taotletavat teavet ega tea, kes seda 
valdab, ning tal ei ole võimalik taotletava teabe valdajat kindlaks teha.  
 
Juhin teabevaldaja tähelepanu asjaolule, et isegi kui nende valduses ei ole küsitud teavet, tuleb 
teabenõude täitmisest keeldumine koos põhjendustega teabenõudjale teatavaks teha viie 
tööpäeva jooksul. 
 
Inspektsiooni volitused vaide läbivaatamisel tulenevad haldusmenetluse seaduse §-st 85. 
Nimetatud sätte kohaselt  on haldusorganil vaiet sisuliselt lahendades õigus vaideotsusega:  

1. rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning 
kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed; 

2. teha ettekirjutus haldusakti andmiseks, toimingu sooritamiseks või asja uueks 
otsustamiseks;  

3. teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks;  
4. jätta vaie rahuldamata. 

 
Kuna vaidemenetluse käigus on selgunud, et teabevaldaja valduses ei ole küsitud teavet, jätab 
Andmekaitse Inspektsioon vaide rahuldamata.   
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/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


