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Lisa 3 Prototüübis kasutatavate päringute kirjeldused
Prototüüp visualiseerib erinevate päringute kasutamist registritesse, mille päringute
kirjeldused on avalikustatud järgmistes kataloogides:

— Rahvastikuregister

(RR): https://x-tee.ee/catalogue/EE/GOV/70008440/rr, viidatud
teenuse XML-kirjeldus on iga markeeritud teenuse taga nupu WDSL all. Päringud on
isikukoodi põhised.
— Eesti
Hariduse
Infosüsteem
(EHIS):
http://enda.ehis.ee/avaandmed/EHIS_avaandmed.pdf, päring tuleb teha URI poole vormis:
Õppeasutuste
päring
http://enda.ehis.ee/avaandmed/rest/oppeasutused/{REG_NR}/{NIMETUS}/{EHIS_ID}/{OP
PEKEEL}/{OMANDIVORM}/{OPPEVORM}/{O
PPEASUTUS_LIIK}/{OMANIK}/{ASUKOHT}/{VORM}/{VANA_NIMETUS}/{SULETUD_OP
PEASUTUS}/{VORMING},
— Äriregister:
https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/arireg#dokumentatsioon
XTEE-V6 teenuste juhendid.zip
— Kinnistusraamat: https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/kr
Päringu Kinnistu_lihtandmed_v3 päringukujud on järgmised:
Päring isikukoodi järgi:
<kr:Kinnistu_Lihtandmed>
<kr:request>
<kin:kood>38907140310</kin:kood>
<kin:kood_riik>EE</kin:kood_riik>
</kr:request>
</kr:Kinnistu_Lihtandmed>
Päring registrikoodi järgi:
<kr:Kinnistu_Lihtandmed>
<kr:request>
<kin:kood>74000323</kin:kood>
<kin:kood_riik>EE</kin:kood_riik>
</kr:request>
</kr:Kinnistu_Lihtandmed>

— KOV GIS-server: olemasolul omavalitsuse enda lahendus või siis Maaameti WMS-teenus.
Maaameti WMS-teenus: juhend https://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/WMSteenused-p65.html ja päringu kirjeldus: https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?
KOVMEN päringud on loodava infosüsteemi juures hoitavate andmete küsimine.
Prototüübis on funktsionaalsuste juures eeldatud oma andmebaasi/andmehoidla
kasutamist KOV vaheliste andmete hoiustamiseks.
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Päringute kasutamine teenuste kaupa
Avalehekülg:
Rahvastikuregister päring EE/GOV/70008440/rr/RR414/v2, vastusest võetakse laste
isikukoodid, eestkostealuse isiku isikukood.
KOVMEN päring õpilaste järjekorra registrisse, sisend isikukood, vastus lasteaia või kooli
järjekorras olek.
Volitused:
Rahvastikuregister
päring
EE/GOV/70008440/rr/RR414/v2,
vastusest
eestkostealuse isiku(te) andmed.
Äriregister päring esindus_v1, sisend isikukood,
KOVMEN päring, sisend isikukood ja volitustepäring, vastus volitused süsteemis.

võetakse

Sünnitoetus:
Rahvastikuregister päring EE/GOV/70008440/rr/RR414/v2,vastusest võetakse laste
isikukoodid.
Päring KOVMEN süsteemi, isikukood ja sünnitoetuse kood, vastus sünnitoetuse taotlemise
seisund.
KOVMEN päring, teenus isikuandmed, vastus isikuandmed ja pangaarve.
Esimesse klassi astumise avaldus
Rahvastikuregister päring EE/GOV/70008440/rr/RR414/v2, vastusest võetakse laste
isikukoodid, isiku elukoht, laste elukoht.
EHIS päring õppurite registrisse, sisend isikukood, vastus õppeasutuse nimetus.
EHIS päring õppeasutuste registrisse URI, sisend KOV tunnus ja EHIK kood (eriti
linnaosadega omavalitsused, EHIK kasutamist kaaluda väiksematel KOV-idel)+ EHIK kood ja
OM_LIIK_ERA (kaasab nimekirja erakoolid), OPPETASE_POHI_I, vastus õppeasutuste
nimekiri.
Ranitsatoetus
Kasutab esimesse klassi astumise andmeid.
Päring KOVMEN süsteemi, isikukood ja ranitsatoetuse kood, vastus ranitsatoetuse taotlemise
seisund.
KOVMEN päring, teenus isikuandmed, vastus isikuandmed ja pangaarve.
Matusetoetus
Rahvastikuregister päring EE/GOV/70008440/rr/RR76AndmIK/v2, vastus surma kuupäev ja
elukoht;
Rahvastikuregister päring EE/GOV/70008440/rr/RR91ESugulusSuhted/v1, vastus taotleja
seos surnuga.
KOVMEN päring, teenus isikuandmed, vastus isikuandmed ja pangaarve.
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Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus
Kinnistusraamatu päring Kinnistu_lihtandmed_v3, sisend isikukood või äriregistri kood, vastus
kinnitu andmed ja aadress;
KOVMEN päring, teenus isikuandmed, vastus isikuandmed.
Detaiplaneeringu algatamise taotlus
Kinnistusraamatu päring Kinnistu_lihtandmed_v3, sisend isikukood või äriregistri kood, vastus
kinnistu nimi, aadress ja ruumikuju.
KOVMEN päring, teenus isikuandmed, vastus isikuandmed.
MTÜ tegevustoetuse taotlus
Äriregister esindus_v1, sisend registrinumber, väljund B-kaardi andmed;
KOVMEN päring, teenus isikuandmed, vastus isikuandmed ja pangaarve.
KOVMEN päring: sisend registrinumber, teenus aruannete seisund, vastus: aruannete
seisund.
KOVMEN päring: registrinumber, teenus taotluse eelarve, vastus: taotluse eelarve.
Avaliku ürituse loa taotlus
Äriregister esindus_v1, sisend registrinumber, väljund B-kaardi andmed;
KOVMEN päring, teenus isikuandmed, vastus isikuandmed.
KOVMEN päring, sisend kuupäev(ad), asukoht, teenus üritused asukohas, vastus ürituste
konflikt.
Kindlasse teenusegruppi kuuluvate isikute teenuste moodustamine
KOVMEN päring kohalikust andmebaasist, tulemuseks isikukoodid.
KOVMEN päring õpilaste järjekorra registrisse, sisend isikukood, vastus lasteaia või kooli
järjekorras olek.
Rahvastikuregister
päring
EE/GOV/70008440/rr/RR414/v2
või
EE/GOV/70008440/rr/RR96IsikDokElukSuhe/v4, kui teenusegrupp on tuvastatav

Projekt „Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs“ rahastatakse Euroopa Regionaalarengu
Fondist, majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015 käskkirja nr 15-0329 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste
koosvõime loomiseks“ alusel, millega kehtestatakse meetme nr 12.3 „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ tegevuse 12.3.2 „Avalike teenuste
koosvõime loomine” raames toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks.
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