
ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/14/2015

Otsuse tegija                                              Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor 
                                                                     Helina-Aleksandra Lettens

Otsuse tegemise aeg ja koht                      19.01.2015 Tallinnas

Vaide esitamise aeg                                  02.12.2014

Teabevaldaja                                              Tartu Vangla
                                                                     aadress: Turu tn 56, 51014 Tartu
                                                                     e-post: tartu.vangla@just.ee 

Vaide esitaja                                               xxxxxxxxxxx
                                                                     aadress: xxxxxxxxxxxxxx

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõigete 1 ja 2 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) §
85 punktide 1 ja 2 alusel otsustan:

1) vaie rahuldada;
2) teha Tartu Vanglale ettekirjutus selgitada välja, kas Riigi Kinnisvara AS valdab

kõnealuses teabenõudes küsitud teavet või mitte, ning vastavalt tulemusele, kas
edastada  teabenõue  Riigi  Kinnisvara  AS-le  (teatades  sellest  samal  ajal
teabenõudjale),  või keelduda korrektselt  teabenõude täitmisest AvTS § 23 lg 1
punkti 2 alusel;

3) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale.

VAIDLUSTAMISVIIDE:
Vaide  esitaja  saab  käesoleva  otsuse  vaidlustada  30  päeva  jooksul,  esitades
halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. 
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FAKTILISED ASJAOLUD:
Andmekaitse  Inspektsioonis  registreeriti  09.12.2014  xxxxxxxxxxxx  vaie  Tartu  Vangla
tegevuse peale teabenõudele vastamisel. 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxxx 24.11.2014 Tartu Vanglale teabenõude, milles palus
koopiat  dokumendist,  millest  nähtub  E-hoone  jalutusplatsi  suurus  ruutmeetrites.  Vaide
kohaselt  on  Tartu  Vangla  vastanud,  et  vanglal  puudub  teave  E-hoone  juurde  rajatavate
jalutusväljakute pindala suuruse kohta.

Andmekaitse Inspektsioon koostas Tartu Vanglale järelepärimise, milles palus selgitada vaides
toodud asjaolusid. 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Teabenõue vastus 2-5/3312-2. Tartu vangla oleks pidanud edastama minu teabenõude, kui ta
ise teavet ei oma. Samas oleks Tartu vangla pidanud mind abistama või suunama, kelle poole
peaksin pöörduma teabe saamiseks.

On vähe usutav,  et  Tartu vangla ei  tea,  kes nõutud teavet valdab. Palun teha ettekirjutus
teabenõude edastamiseks teabe valdajale.

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Olete pöördunud Tartu Vangla poole taotlusega E-hoone juurde rajatavate jalutusväljakute
pindala suuruse teabevaldaja kohta selgituste saamiseks. Pärite, kas Tartu Vangla on teadlik,
kes nimetatud teavet valdab.

Anname  teada,  et  vangla  projektdokumentatsioonis  on  kajastatud  olemasolevate
jalutusaedade  ja  spordiplatside  piirete  materjal  ja  spetsifikatsioon,  aga  ei  ole  märgitud
jalutamise  ja  sportimise  ala  pindala.  Tartu  Vanglal  ei  ole  olnud  vajadust  jalutusaedade
pindala  üle  mõõta  ega  dokumenteerida.  Selgitame,  et  01.02.2011.  a,  kui  jõustus  Riigi
Kinnisvara AS-i (RKASi) ja Tartu Vangla vaheline üürileping, andis Tartu Vangla üürilepingu
alusel RKAS-le üle kinnistu ja ehitised koos tehnilise dokumentatsiooniga.

Aastal  2014  alustati  Tartu  Vanglasse,  E-hoone  juurde,  kahe  jalutusväljaku  rajamist,
olemasolevate jalutusruumide ja hoone vahelisele alale. Varasemalt oli tegemist haljasalaga,
mille  pindala  ei  ole  RKAS-le  üle  antud  projektdokumentatsioonis  kajastatud.  Vanglal  on
üürilepingu  lisana  kasutada  2012  aasta  RKASi  projektdokumentatsioon  (joonised),  mille
koostamisele eelnes RKASi poolt hoonete ja rajatiste üle mõõdistamine (inventariseerimine).
Nimetatud joonistel ei ole samuti kajastatud jalutusväljakute, sportimise alade ja haljasalade
mõõtmeid ega pindala suurusi.

Lähtuvalt  eeltoodust  ei  ole  vanglal  teada,  kas  RKAS  omab  teavet  nimetatud  rajatavate
jalutusväljakute  pindala  suuruse  kohta.  Seetõttu  ei  ole  Tartu  Vanglal  informatsiooni,  kes
valdab teavet haljasalale rajatavate jalutusväljakute pindala suuruse kohta.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
AvTS  §  3  lõike  1  kohaselt  on  avalik  teave  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. 

Demokraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja
kohustuste täitmise võimaldamiseks on teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende
valduses olevale teabele seaduses sätestatud tingimustel ja korras. 
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AvTS § 21 lõige 1 ütleb, et kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva
teabevaldaja  ja  edastab  talle  teabenõude  viivituseta,  kuid  mitte  hiljem  kui  viie  tööpäeva
jooksul, teatades sellest samal ajal teabenõudjale.

AvTS § 23 lg 1 punkt 2 lubab teabevaldajal teabenõude täitmisest keelduda, kui ta ei valda
taotletavat teavet ega tea, kes seda valdab, ning tal ei ole võimalik taotletava teabe valdajat
kindlaks teha.

Antud juhul ei ole Tartu Vangla teinud midagi selleks, et välja selgitada, kas RKAS valdab
teabenõudes küsitud teavet või mitte.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/

Helina-Aleksandra Lettens
vaneminspektor 
peadirektori volitusel
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