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Pöördumistele vastamine ja nende registreerimine  

 

 

Lugupeetud vallavanem 

 

 

[ ] palus õiguskantsleril kontrollida, kas Jõhvi Vallavalitsus on tema pöördumistele vastanud 

õiguspäraselt. Avaldaja märkis, et on korduvalt esitanud vallale teehooldust puudutavaid 

küsimusi, kuid mitu tema kirja on jäänud vastuseta. 

 

Leian, et Jõhvi Vallavalitsus ei ole mitmele avaldaja pöördumistele vastanud õiguspäraselt ega 

kooskõlas hea halduse tavaga. Samuti ei ole kõiki avaldaja pöördumisi ega talle saadetud 

vastuseid registreeritud nõuetekohaselt. 

 

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse  

(MSVS) kohaselt peab ametiasutus vastama inimese pöördumisele hiljemalt 30 kalendripäeva 

jooksul pärast tema avalduse registreerimist (MSVS § 5 lg 8, § 6). Pöördumisele tuleb vastata ka 

siis, kui probleemi ei saa lahendada või seda ei saa teha kohe. Vastamisest võib loobuda üksnes 

seaduses määratud juhtudel (MSVS § 5 lg 9). 

 

Selgitasite, et vallavalitsuse dokumendiregistris on avaldaja pöördumised registreeritud 

järgmistel kuupäevadel: 19.06.2020 [ ], 24.09.2020 (nr [ ]), 21.05.2021 (nr [ ]). Esmalt märkisite, 

et kahele esimesele pöördumisele oli majandusspetsialisti ütluste järgi vastatud telefoni teel 

e-kirja saabumise päeval. 19.06.2020 pöördumisele vastamise kohta dokumendiregistris märge 

puudus, kuid selgitasite, et 24.09.2020 kiri oli olnud sama sisuga ning sellele oli vastatud 

suuliselt 24.09.2020. 21.05.2021 pöördumisele vastati e-kirja teel samal päeval. Edastasite selle 

kirja vastuse.  

 

Uuele päringule vastates selgitasite, et dokumendiregistris on siiski jäänud registreerimata [ ] 

10.08.2020, 03.06.2021 ja 04.02.2022 saadetud pöördumised. Neile avaldustele on vald jätnud 

ka vastamata. Kahes esimeses kirjas palus avaldaja teavet oma varasematele pöördumistele 

vastamise kohta. Pöördumised olid saadetud vastamiseks kindla valdkonna ametnikele, kuid 

dokumendiregistris neid ei kajastatud. 10.08.2020 saadetud kirjast järeldasite, et ka inimese 

19.06.2020 esitatud pöördumisele ei olnud vastupidiselt ametniku väitele siiski suuliselt 

vastatud. 
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Vallale esitatud avaldused ja valla vastused tuleb registreerida dokumendiregistris (avaliku teabe 

seaduse (AvTS) § 12 lg 1). Avaldused peab registreerima hiljemalt saabumisele järgneval 

tööpäeval (MSVS § 7 lg 1). Registreerimine aitab tagada, et kõigile vallale saadetud avaldustele 

vastatakse.  

 

Saabunud ja lahendamist või vastamist vajavate dokumentide kohta tuleb dokumendiregistrisse 

kanda ka lahendamise või vastamise tähtaeg, vastuse koostamise või lahendamise korraldamise 

eest vastutava struktuuriüksuse nimetus ja teenistuja nimi, kes vastuse koostab (AvTS § 12 lg 4). 

Dokumendiregistri avalikus vaates ei tohi kajastada inimeste nimesid, aadresse ega muid 

füüsilist isikut otsest tuvastamist võimaldavaid andmeid (AvTS § 12 lg 31). Selleks et inimesel 

oleks võimalik oma avalduse menetlust jälgida, võib dokumendiregistrisse märkida tema 

initsiaalid või avalduse saabumisel saata talle automaatvastus koos avalduse 

registreerimisnumbriga. 

  

Kui vald otsustab pärast kirjaliku pöördumise saamist võtta kõigepealt inimesega ühendust 

telefoni teel, tuleks ühtlasi järele uurida, kas inimene soovib pöördumisele saada kirjalikku 

vastust. Inimesele vastatakse märgukirjas või selgitustaotluses esitatud aadressil (faksi number, 

posti- või elektronposti aadress) kirjalikult või muul viisil, kui inimesega on nõnda kokku lepitud 

(MSVS § 5 lg 8). Seega saab inimese kirjalikule pöördumisele suuliselt vastata siis, kui ta on 

sellega nõus. 

 

Palun vallavalitsusel edaspidi registreerida ja lahendada pöördumised nõuetekohaselt.  

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kristi Lahesoo  693 8409 

Kristi.Lahesoo@oiguskantsler.ee 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110032022004
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032022004

