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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1201 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
05.08.2015 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
22.06.2015 

Teabevaldaja 

Riigi Tugiteenuste Keskus, 

aadress: Turu 2, 51014 Tartu 

e-posti aadress: info@rtk.ee   

Vaide esitaja 

 

xxxxxxxxxxxxx,  

aadress: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõigete 1 - 3 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  
otsustan: 

1. jätta vaie rahuldamata; 

2. teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades 

halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Vaideotsuse 

tühistamist saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi 

vaideotsusega rahuldamata. 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti xxxxxxxxxxxxx vaie Riigi Tugiteenuste Keskuse 

(RTK) tegevuse peale teabenõudele vastamisel.  

 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxx 15.05.2015 RTK-le pöördumise ning teabenõude, milles 

soovis nimetatud pöördumisest koopia väljastamist. Vaide kohaselt ei ole RTK 

xxxxxxxxxxxxxxx teabenõuet täitnud. 

 

Andmekaitse Inspektsioon koostas RTK-le järelepärimise, milles palus selgitada vaides toodud 

asjaolusid. 
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
15.05.15.a. saatsin Riigi Tugiteenuste Keskusele, Turu 2, Tartu, 51014 vaide tagada miinimum, 

25% arestist vabastus. Jne. Soovisin antud pöördumisest koopiat. Ei ole siiani saanud antud 

pöördumisest koopiat. 

 

Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Riigi Tugiteenuste Keskusel väljastada koopia. 

 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Vastusena Teie poolt küsimusele selgitame, et xxxxxxxxxxxxxx esitas 15.15.2015 Riigi 

Tugiteenuste Keskusele vaide, millele koostati dokumendi sisust lähtuvalt vastus 27.05.2015.  

 

Koopia xxxxxxxxxxxx vaidest, mille sisu oli xxxxxxxxxxxx teada, jäi edastamata inimliku 

eksimus tõttu. Koopia vaidest edastati xxxxxxxxxxxxx 09.07.2015 

 

Riigi Tugiteenuste Keskus on kursis teabenõudele kohaldatava menetlusega ning käesoleval 

juhul, täites teabenõude menetlustähtajast tunduvalt hiljem, sattus Riigi Tugiteenuste Keskus 

teabenõude menetlemisel kahetsusväärselt viivitusse. 

 

Arvestades, et teabenõue on tänase päeva seisuga täidetud, soovitud info on jõudnud 

xxxxxxxxxxxxxxxx ning meie andmetel ei ole see xxxxxxxxxxxxxxxx kaasa toonud mingeid 

tõsiseltvõetavaid probleeme (soovitava teabe sisu oli xxxxxxxxxxxxxxxx hästi teada, samuti ei 

ole seetõttu teadaolevalt takistatud mingid muud õiguskaitsemenetlused) palume jätta vaie 

rahuldamata.  

 
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.  

 

Kuna vaidemenetluse käigus on küsitud teave väljastatud, jätab Andmekaitse Inspektsioon 

vaide rahuldamata.   

 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


