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eraisik 
 
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: 

Kui Andmekaitse Inspektsioon jätab vaide rahuldamata, siis on vaide esitajal õigus pöörduda 

teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 (2)). Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul 

pöörduda halduskohtusse, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus menetlemisel vaide esitaja 

õigusi muul viisil.   

 

FAKTILISED ASJAOLUD: 

13.04.2022 esitas XX Pärnu Linnavalitsusele teabenõude. 

02.05.2022 esitas XX Andmekaitse Inspektsioonile vaide Pärnu Linnavalitsuse tegevuse peale 

teabenõudele vastamisel. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 

Vaide esitaja taotleb inspektsioonilt vaide sisulist läbi vaatamist, mille käigus tuvastada, kas 

Pärnu Linnavalitsuse poolt vaide esitaja 13.04.2022 teabenõudele vastamata jätmine 

seadusega ettenähtud tähtajaks on õiguspärane ning juhul kui Andmekaitse Inspektsioon 

tuvastab, et 13.04.2022 teabenõudele vastamata jätmine ei ole õiguspärane teha Pärnu 

Linnavalitsusele ettekirjutus ja kohustada teda viivitamatult vastama teabenõudele, väljastama 

seadusega nõutud korras, kas  palutud teave või keelduma teabenõude täitmisest kui esinevad 

takistavad asjaolud. 
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Oma nõuet põhjendab vaide esitaja järgnevalt: 

13.04.2022 esitasin Pärnu linnavalitsusele teabenõude kus soovisin teada kas  

munitsipaalmaa Kaubasadama tee ja seal asuvate tehnovõrkude remontimiseks, ehitamiseks 

on taotletud ja saadud toetust. Kui on siis palusin edastada lepingud koos nende  lisadega. 

Punktis 2 palusin avalikustada või edastada dokumendiregistris avalikustamata dokumendid 

milledele ei olnud paigaldatud juurdepääsupiirangut . 

Vastamistähtaeg on ammu möödunud. 

Pärnu linnavalitsus ei ole käesoleva ajani minu 13.04.2022 teabenõudele vastanud, 

vastamistähtaega pikendanud ega teatanud mis on takistanud vastamast ja palutud teavet 

väljastamast.  

Avaliku võimu valduses olevale informatsioonile juurdepääsu võimaldamist käsitlevad 

põhiseaduse (edaspidi PS) § 44 lõiked 1 ja 2. Need sätted näevad ette, et igaühel on õigus 

vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni, välja arvatud andmed, mille 

väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud 

andmed. Seega vaide esitaja õigus saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni 

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

Leian, et Pärnu linnavalitsus on oma tegevusega, milleks on teabenõuetele vastamata jätmine 

rikkunud vaide esitaja Põhiseadusest tulenevaid õigusi mille tulemusel vaide esitaja ei ole 

saanud kasutada oma õigust tutvuda avalikuks kasutamiseks mõeldud informatsiooniga. 

Järelevalvet teostades selgitab Andmekaitse Inspektsioon, kas teabenõue on täidetud 

seadusega ettenähtud korras, tähtajal ja viisil. 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

Inspektsioon algatas esitatud vaide alusel menetluse ning esitas teabevaldajale järelepärimise, 

milles soovis saada dokumente ja vastuseid inspektsiooni küsimustele.  

Teabevaldaja vastas järelepärimises esitatud küsimustele järgmiselt:  

1. Kas Pärnu Linnavalitsus on vastava teabenõude saanud?  

Vastus: Jah, Pärnu Linnavalitsus on nimetatud teabenõude saanud.  

2. Kas Pärnu Linnavalitsusel on olemas küsitud dokumendid?  

Vastus: Kaubasadama teele ei ole Pärnu Linnavalitsus taotlenud ega saanud toetust. 

Toetusega saamise seotud lepingut ei eksisteeri.  

3. Kas teabenõudele on vastatud? Kui mitte, siis mis põhjusel?  

Vastus: Teabenõudele vastasime 06.05.2022 (4.3-7/3473/2022-1, avalikus vaates leitav 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1180916). Teabenõudele jäi tähtaegselt 

vastamata, sest see suunati eksikombel vastamiseks valesse struktuuriüksusesse. 

 

Kuna vastusest ei nähtunud, kas Pärnu Linnavalitsus on taotlenud või saanud toetust 

Kaubasadama teel asuvate tehnovõrkude remontimiseks, ehitamiseks, palus inspektsioon 

teabevaldajalt vastust ka sellele küsimusele.  

Täiendavalt selgitas teabevaldaja järgmist: 

Lisaks eelnevale vastusele täiendame, et Pärnu Linnavalitsus ei ole taotlenud ega saanud 

toetust Kaubasadama teel (Kaubasadama tee T 4 15904:003:0924, Kaubasadama tee T 5 

15904:003:1163, Kaubasadama tee T 6 15904:003:1162, Kaubasadama tee T 7 

5904:003:0855, Kaubasadama tee T 15 15904:003:0577) asuvate tehnovõrkude 

remontimiseks või ehitamiseks ning tehnovõrkude remontimise või ehitamise toetuse 

saamisega seotud lepingut ei eksisteeri.  

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1162802
https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1180916
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Vastasime teabenõudjale täiendavalt 11.05.2022 (4.3-7/3473-2, avalikus vaates leitav 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1183883). 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 kohaselt teostab Andmekaitse Inspektsioon 

teabevaldajate üle riiklikku ja haldusjärelevalvet nende poolt teabenõuete täitmisel ja teabe 

avalikustamisel. 

 

AvTS § 3 lõige 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.  

 

AvTS § 5 sätestab, et teabevaldajaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus; avalik-õiguslik 

juriidiline isik ja eraõiguslik juriidiline isik ning füüsiline isik, kui ta täidab seaduse, 

haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, 

sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist.  

 

AvTS § 18 lõike 1 kohaselt tuleb teabenõue täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie 

tööpäeva jooksul. Samuti tuleb teabenõude täitmisest keeldumine koos põhjendustega teha 

teabenõudjale tulenevalt AvTS § 23 lõikest 3 teatavaks viie tööpäeva jooksul.  

 

Kuigi teabevaldaja on teabenõudjale vastanud seaduses sätestatud 5-päevast tähtaega rikkudes 

alles 6. mail 2022 ja täiendavalt 11. mail, on ta seda menetluse käigus siiski teinud, millega on 

õiguslik olukord saavutatud.  

 

Teabenõude punktis 2 juhtis teabenõudja teabevaldaja tähelepanu asjaolule, et 

dokumendiregistri dokumentidel nr 7-32/8551/2019 ja 7-32/8550/2019 puuduvad 

juurdepääsupiirangud, kuid nendega ei võimaldata dokumendiregistris tutvuda. Inspektsioon 

kontrollis nimetatud väidet ning dokumendiregistrist nähtus, et nimetatud dokumendid on 

avalikud1.  

 

Kõike eeltoodut arvesse võttes puudub alus Pärnu Linnavalitsusele ettekirjutuse tegemiseks 

ning inspektsioon jätab vaide rahuldamata. 

 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

Ive Eevel 

jurist 

peadirektori volitusel 

 

                                                 
1 Leitavad https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1162643  

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1162642  
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