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KINNITATUD 

Viimsi Vallavalitsuse 

30.12.2020 määrusega nr 23 

 

 

Viimsi valla operatiivteenuste 

infosüsteemi andmete koosseis 

1. Lähtuvalt isikust kogutavad andmed 
Andmeid kogutakse lähtuvalt sellest, kas tegemist on juriidilisest isikust või füüsilisest isikust 

andmekogu kasutajaga. 

1.1. Füüsilise isiku, sh juriidilise isiku esindaja puhul kogutakse: isikukood1, ees- ja 
perekonnanimi1, e-post, telefon, ameti-/töökoht (kui on andmetöötleja rollis või esindab 
jur. isikut), muud kontaktandmed, esindusõigus2. 

1.2. Juriidilise isiku puhul kogutakse: registrikood, ärinimi2, e-post2, telefon2, postiaadress2. 
 

2. Taotleja või teate esitaja kohta kogutavad andmed 
Taotleja või teate esitaja on kas füüsiline või juriidiline isik, kelle kohta kogutakse vastavalt rollile 

käesoleva lisa punktis 1 toodud andmed. 

 

3. Taotlusega seotud isikute andmed 
Taotlusega seotud isikud võivad olla järgmistes rollides: vastutaja, teostaja, tellija (sh tellija 

esindaja), rajatise/kinnistu omanik, objekti- või võrguvaldaja (sh selle esindaja), tellija järelevalve, 

kooskõlastaja. Taotlusega seotud isikute kohta kogutakse käesoleva lisa punktis 1 toodud 

andmed. 

 

4. Objekti kohta kogutavad andmed 
4.1.  töö / toimingu liik 
4.2.  töö / toimingu periood 
4.3.  asukoht ja nimetus (objekti aadress) 
4.4. objektiga seotud sõiduki andmed (veolubade ja piirangualasse sisenemise lubade 

taotlemisel)3: 
4.4.1. sõiduki liik (veduk, poolhaagis, täishaagis, pukseeritav seade või eriveerem), 

registreerimismärk, mark, mudel; 
4.4.2. veetava koorma liik, nimetus, mass, kõrgus, laius, pikkus; 
4.4.3. suur- ja/või raskeveose tegelikud teljekoormused tonnides (eraldi veduk ja haagis); 
4.4.4. erivedu teostava või piirangualasse siseneva sõiduki tegelik mass, kõrgus teepinnast, 

laius, pikkus, sõidukist tahapoole ulatuv osa, veokordade arv 
4.5.  muud objekti kirjeldavad andmed (töö põhjus, kirjeldus või täpsustavad asjaolud) 
4.6.  tööga / toiminguga taotlejale kaasnev kulu, maksugrupp ja maksu suurus (reklaamimaks, 

tee sulgemise maks, eriveo tasu) 
4.7.  seotud alusdokumendid ja kinnitused (vastavalt vajadusele): liiklejate tee ajutisest 

sulgemisest teavitamise kava; liikluskorralduse skeem, ühissõidukite ümbersõiduskeem, 
sissesõiduluba jms; ajakava, kooskõlastuste koondtabel, kinnistu omaniku kooskõlastus 
(juhul kui esitatakse eraldi dokumendina ja ei kooskõlastata süsteemi vahendusel); 
ehitusprojekti katete taastamise plaan, töö või toimingu asendiplaan või skeem, kasutatud 
materjalide sertifikaadid, proovitulemuste labori õiend; taotleja kinnitus, et isikuid ja 
asutusi, keda töö puudutab, teavitatakse sellest pärast loa saamist. 

 
1 loetakse ID-kaardilt 
2 saadakse äriregistrist 
3 saadakse Maanteeameti Liiklusregistrist sõiduki registreerimismärgi järgi 
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5. Menetlusandmed 
5.1.  taotluse esitamise aeg 
5.2.  menetluse staatus: sisestamisel, esitatud, avalikustatud, allkirjastamise ootel, luba 

väljastatud, tagastatud korrigeerimiseks luba pikendamisel, loa väljastamisest keeldutud. 
5.3.  taotlust menetlev isik 
5.4. etteantud maksimaalne menetlusaeg (veolubade ja piirangualasse sisenemise lubade 

taotlemisel) 
5.5.  taotluse kooskõlastaja(d) 
5.6.  kooskõlastuse tingimused 
5.7.  viimase muudatuse tegemise aeg 
5.8.  puudused ja nende kõrvaldamiseks antud tähtaeg 

 

6. Andmed väljastatud loa kohta 
6.1.  loa väljastamise või sellest keeldumise otsus 
6.2.  loa kehtivusperiood 
6.3.  loa kuupäev ja number 
6.4.  loa kehtivuse eritingimused 
6.5.  loa allkirjastaja 
6.6.  põhjus jm andmed pikendamise kohta 

 

7. Andmed järelevalve tegevuste kohta 
7.1.  järelevalve tegevuse algus ja lõpp 
7.2.  järelevalve teostamisel tekkivad andmed – protokollid ja ettekirjutused 
7.3.  garantiiaja algus ja lõpp 
7.4.  vaegtöö korral vaegtöö kirjeldus, fikseerimise kuupäev ja tähtaeg 

 

8. Infotellimuse korral kogutavad andmed 
Andmekogust saab tellida e-postile avalikku infot valla haldusterritooriumil toimuvate ja 

andmekogusse kantud tööde või toimingute kohta. Info tellimisel kogutakse järgmised 

andmed: taotleja nimi, e-posti aadress, salasõna (juhul, kui isik ei ole autenditud kasutaja) ja 

tellimuse sisu (valdkond). 

  


