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avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/4622 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Signe Kerge 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
29.01.2020 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 
Teabevaldaja 

 
19.12.2019 
 
Tartu Vangla 

 
 
 
Vaide esitaja 

Aadress: Turu tn 56, 51014, Tartu 

e-posti aadress: tartu.vangla@just.ee  

 

Xxx 

 
Aadress: Xxx 

 
 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõike 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 

85 punkti 4 alusel 

 

otsustan: 

 

1. jätta vaie rahuldamata, kuna teabevaldaja on teabenõuetele vastanud, 

2. teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 

 

 

VAIDLUSTAMISVIIDE: 

Kui Andmekaitse Inspektsioon jätab vaide rahuldamata, siis on vaide esitajal õigus pöörduda 

teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 (2)). Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul 

pöörduda halduskohtusse, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus menetlemisel vaide esitaja 

õigusi muul viisil.   

 

FAKTILISED ASJAOLUD: 

 

Xxx (vaide esitaja) pöördus Andmekaitse Inspektsiooni vaidega Tartu Vanglale esitatud 

teabenõuetele vastamisega seonduvalt. 

 

 

Vaide kohaselt esitas vaide esitaja 05.12.2019 kolm teabenõuet, millele ta ei ole vastuseid 

saanud. 
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06.01.2020 vastas Tartu Vangla Andmekaitse Inspektsiooni järelepärimisele. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Vaide kohaselt esitas Xxx 05.12.2019 Tartu Vanglale 3 teabenõuet, millele ei ole saanud 

vastust. Teabenõuded olid: 

 

1) Soovisin teada, et kes, mis põhjusel ja mis kuupäeval kopeeris minu terviseandmed 

(mis olid suletud) dokumendi haldussüsteemi „LIISA“ ja tegi need kõigile 

kättesaadavaks! 

2) Soovisin koopiaid pöördumisest 2-5/1022-1! 

3) Soovisin koopiat kirjast, mis saadeti Tartu Vanglast Viru Vanglasse, mille kohaselt ei 

soovita mind Tartu Vanglasse! 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Tartu Vangla vastas, et on vaide esitaja pöördumistele vastanud ning kronoloogia on järgnev: 

 

Viru Vangla kinnipeetav Xxx esitas Tartu Vanglale teabenõuded, mis olid dateeritud 

kuupäevaga 05.12.2019. Pöördumised on registreeritud 10.12.2019 Tartu Vangla 

dokumendihaldusprogrammis numbrite 2-5/1143-1, 2-5/1144-1 ja 2-5/1145-1 all. 

 

Tartu Vangla vastas kinnipeetava pöördumisele kopeerimise kohta 

dokumendihaldusprogrammi LIISA 13.12.2019 vastuskirjaga 2-5/1143-2 ning edastas vastuse 

vanglast postiga välja 16.12.2019, kuna kinnipeetav paikneb Viru Vanglas. 

 

Teabenõuetele koopiate saamiseks on koostatud 11.12.2019 vastuskiri 2-5/1144-2 ning 

edastas vastuse vanglast postiga välja 12.12.2019, kuna kinnipeetav paikneb Viru Vanglas. 

 

Pöördumisele koopia saamiseks kirjast, mis saadeti Tartu Vanglast Viru Vanglasse, mille 

kohaselt ei soovita teda Tartu Vanglasse. Kirja koopiat, mida Xxx soovib Tartu Vanglal esitada 

ei ole, kuna sellise sisuga kirja Tartu Vanglast Viru Vanglasse saadetud ei ole. Vastuskiri 2-

5/1145-2 koostatud 16.12.2019 ning edastatud vanglast postiga välja 17.12.2019, kuna 

kinnipeetav paikneb Viru Vanglas. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
Avaliku teabe seaduse kohaselt peab teabevaldaja teabenõude täitma hiljemalt 5 tööpäeva 

jooksul. Tähtaega arvestatakse teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast (AvTS § 

18). Seejuures tuleb arvestada, et teabenõue võidakse registreerida saamisest järgmisel 

tööpäeval (AvTS § 16 lg 1).  

 

Vaidest ja teabevaldaja vastusest nähtub, et Te koostasite teabenõude küll 5. detsembril, kuid 

teabevaldaja on selle registreerinud 10. detsembril (teabenõue liikus ilmselt posti teel ühest 

vanglast teise). Seega tuli teabenõudele vastamise tähtaega hakata lugema 11. detsembrist 

ning viimane täitmise päev oli 17. detsember. Teabevaldaja vastuse kohaselt saadeti vastused 

välja 12., 16. ja 17. detsembril, s.o tähtaegselt. Vastuse postiga Teieni jõudmise aega ei saa 

arvestada teabenõude täitmiseks ettenähtud 5 tööpäeva sisse.  

 

Seega vastas Tartu Vangla Teie pöördumistele tähtaegselt ning alust vaide rahuldamiseks ei 

ole. Palume Teil edaspidi eeltoodud tähtaegade selgitusi silmas pidada ning mitte esitada 

ennatlikke vaideid.  
 

Mis puudutab vaide esitaja teabenõuet seoses kirjast koopia saamisega (kolmas teabenõue) on 

Tartu Vangla selgitanud, et sellist dokumenti ei ole, kuna taolise sisuga kirja pole saadetud. 

Seega ei ole Tartu Vangla saanud ka kirja koopiat edastada. 
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Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Signe Kerge 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 


