Ametlike Teadaannete küsitlus 2017
1. Kas olete Ametlike Teadaannete infosüsteemiga rahul?
230 vastust

2. Nimetage, millega Te olete rahul:
148 vastust

Lihtne kasutada
Vahepeal ma ikka leian sealt midagi
Teavitamine on operatiivne ja täpne.
Lihtne ja kasutajasõbralik.
Info kättesaadavaus
Teavitused ja muudatuste markeerimine
Seaduste edastuse kiirus
RT veebikasutaja keskkond on mugav ning saan jooksvalt uudiseid muutunud
õigusaktide kohta

Olen rahul kaasaegse kasutajaliidesega.
Teavitused adressaatidele, super.
Isikute sisestamisega ning vaikimisi on palju olulist teksti juba teate juures
olemas.
teadete avaldamisega
Kõik on arusaadav kuhu on vaja teade panna avalikustamisele
Kõik vajalik minu tööandjale on olemas ja lihtsasti leitav
Süsteemselt hea lahendus
Infosüsteemi kiirus.
Süsteem on küllaltki selge. Kui olen õige asja leidnud, siis täidetavad lahtrid
on üheselt mõistetavad.
Kõigega, väga mugav kasutada.
Hea, lihtne, arusaadav
Olen rahul kuna kõik on selgesti käsitletav, kiire ja loogiline
Seotus rahvastikuregistriga
Sinna saab oma infosüsteemist saata teateid automaatselt.
Teadeannete esitamise liigid on arusaadavad
Andmete sisestamise selgus ja lihtsus
Olen rahul sellega, et on vormid teadete kohta.
Infosüsteem on arusaadava ja lihtne
Teadete avaldamise lihtsus.
Süsteem on arusaadav.
Kõigega olen rahul
Teadaandeid on lihtne avaldada.
Sain oma asja kiirelt tehtud
Andmete sisestamine on lihtne ja kiire
Lihtsustatud teadaannete sisestamine
Üldiselt väga lihtne kasutada

Eeltäidetud vorm, murede korral kiire e- postile vastamine
Võrdlemisi kasutajasõbralik ja lihtsasti kasutatav
Arusaadav süsteem, mugav kasutada
Teadete esitamine on väga lihtne
Kiire ja lihtne
Sain vajalikud toimingud tehtud
Olen rahul sellega, et teadaande avaldamiseks on vorm eeltäidetud.
Süsteem on lihtne ja loogiliselt üles ehitatud.
Esitamise suhteline lihtsus
Teada ande sisu ja tingimuste paindliku sisestamise võimalusega,
lähtedokumendist teksti kopeerimisega, digitaalse dokumendi lisamise
võimalusega.
Mugav
Kiire info edastamine
Saab kiiresti teadaande sisestada, osaliselt on teadaanne juba eeltäidetud
Lihtne ja arusaadav keskkond teadete avaldamiseks
Olen leidnud vajaliku info
Infosüsteem oli kiire ja suhteliselt lihtne kasutada
Lihtne sisestada
Hea ja lihtne kasutada
Eeltäidetud väljad kuulutuste koostamisel
Et faile saab lisada teadaannete juurde.
Teadete ülespanemine on lihtne ja arusaadav
Süsteem on lihtne ja loogilise ülesehitusega
Avaldamise selguse ja lihtsusega
Süsteemi operatiivsusega
Teadaannete operatiivne ja mugav esitamine
Teadaandeid on kerge sisestada

Etteantud vormid on lihtsad käsitleda
Teadete esitamine on lihtne, vajalikud andmed eeltäidetud.
Konkreetsus
Ülesehitus, lihtne sisestada kuulutust
Aegajalt tuleb sisestada mõni teadaanne. Selle toimingu tegemine on lihtne.
Ettepanekud puuduvad
Alus on ette valmistatud, see lihtsustab teate avaldamist
Süsteemi on väga lihtne kasutada, kõik arusaadav, vajalik info kergelt leitav
Kõik toimib kiiresti
Teenus kiire, andmete sisestamine loogiline.
Väga lihtne kasutada infosüsteemi
Lihtne ja mugav
Teadaannete sisestamisega
Tekst sisuliselt valmis, teadete sisestamine lihtne ja arusaadav.
Toimib arusaadavalt ja normaalselt
Lihtne kasutada.
Teadete avaldamine kiire ja korrektne
Lihtne, mugav
Hea ja lihtne täita
Avaldatav tekst ja muud olulised rekvisiidid on valmis
Info jõuab inimesteni, kellega muidu on keeruline kontakti saada.
Kõik on lihtne ja arusaadav
Teateid on lihtne edastada ja dokumendi põhjad on programmis juba valmis.
Teadete sisestamisega
Süsteem toimib
Lihtne ülesehitus, arusaadav, hea kasutada.
Süsteem loob vastavalt valikule teadaannete aluskirjad, mis kiirendavad
oluliselt teadaande valmimist.

Sisestamise lihtsusega
Uusi teadaandeid on lihtsam sisestada, kui eeltäidetud vorm olemas
Teate üles panemine süsteemi on tehtud väga mugavaks. Enamus teksti on
ette antud ja täida ainult lüngad.
Süsteem on arusaadav. juhendid on head.
Lihtne ja arusaadav kasutamine ning palju asju tuleb juba sisestamisel
automaatselt
Lihtne kasutada, loogiline ülesehitus
Olen pikaajaline AT esitaja, mistõttu võin öelda, et praegune versioon on
kõige parem
Teadaande saab kiirelt üles riputada
Sisestamine on lihtne
Töökindel andmete esitamise süsteem
Teadaandeid on lihtne avaldada, kuna on eeltäidetud teadaanne olemas.
Info on kodulehelt leitav ja arusaadav. Olen väga rahul, et lõpudokumendi
duplikaadi väljastamiseks saab duplikaadi taotlejale arve saata.
Kuna kasutan ametialaselt, siis peale avaldus esitamise muud kokkupuudet
ei ole.

3. Nimetage, millega Te ei ole rahul:
103 vastust

Captcha ei tööta korralikult
Aktidest teavitamisel meilile oli liiga palju dubleerivaid teateid. Nt akti
kuulumisel mitmesse valdkonda.
Uudiste tellimine e-mailile - valik/sorteerimine on hetkel puudulik, võibolla
enda viga, aga tuleb liiga palju infot

Olen kuulnud, et tegite kunagi kasuliku koolituspäeva keskkonna paremaks
tundmaõppimiseks ja kasutamiseks. Neid oleks inimestel veel vaja.
Segadusse ajab kui on mitu seadust ühes seaduses
Olen hetkel kõige rahul
Paljud inimesed ei tea AT olemasolust.
Ei ole rahul, et minu üles riputatud pärimisteated ei ilmu näiteks Google
otsinguga välja. Pärijad ja võlausaldajad on meile kaevanud, et nad peavad
spetsiaalselt AT lehele tulema ja aeg-ajalt kontrollima, kuigi muu isiku kohta
avalik info tuleb hõlpsalt välja ka Googlest.
Osad teadaanded avaldab riik ja omavalitsused teistes väljaannetes, võiks
kõik koondada ATsse.
NT. pankrotihalduri andmed võiksid tulla samuti otsinguga; aegunud teated
peaksid kustuma automaatselt, kui sisestatakse teade, mille ajani eelmised
teated peaksid avaldatud olema. NT pankrotimenetluse lõpetamise teate
avaldamisega peaksid kustuma kõik isikuga seatud pankrotimenetluse
teataed, mis peavad olema avaldatud kuni menetluse lõppemiseni.
Avaldatud teadete otsinguga
Lisade manustamine ei tööta (Salvestamise lõpetamise märguannet ei tule,
salvestamise lõpetamiseks tuleb ise teate eelvaatesse liikuda. Mitme
dokumendi lisamiseks tuleb edasi-tagasi liikuda korduvalt.).
Hetkel ei seda ei ole.
Algul oli raske vahet teha, millist pankroti alust millisel puhul kasutada, aga
oleme selgeks saanud.
Praktikas ettetulevaid kõiki asjaolusid ei saagi ette anda, aga alati on võimalik
olemasolevast valikust midagi leida.
Pankrotimenetluse lõpetamise teadete lisamisel võiks süsteem anda
meeldetuletuse, et eelnevad pankrotimenetluse teated tuleb lõpetada ja
nimelt millised need teated süsteemis on

Teavituste tellimise süsteem.
Pankroti väljakuulutamise teated ei ole kooskõlas pankroti lõpetamisega.
isikukoodi sisestamine isiku puhul pole seotud tema sünniajaga
Pankroti teate avaldamise kohta puudub teade - raugemine, pärast pankroti
väljakuulutamist.
Ei ole
Probleeme ja tõrkeid on dokumentide lisamisega.
Teksti sisestamine on raske, sest see pole loogilises, voolavas sõnastuses.
Hästi segane on koht, kus tuleb sisestada info, kes tasub riigilõivu.
Ei teagi
Vt p 4.
Ei ole muret olnud
Meeldis varasem variant kus ei olnud etteantud liigselt täpset ankeeti
Otsingut võiks saada täpsemaks. Lisaks teinekord, kui tulevad teated, et
mingi teadaanne on lõppenud ja on link, mis jätab mulje, et lingile klõpsates
saab näha, mis teadannet silmas peeti, on ebameeldiv, et tegelikult
suunatakse AT avalehele.
Horisontaalne menüü ja sellelt edasi avanevad rippmenüüd on esmasel
kasutamisel arusaamatud. Veidi võõras oli infosüsteemis toimetadaeripärane.
Kui elukohateate esitamisel sisestan isikukoodi, mille järgi laaditakse
rahvastikuregistrist isiku nimi, siis teadaande sisus tuleb käsitsi eraldi
sisestada isiku sünniaeg - selle võiks ka süsteem automaatselt täita. Kui
elukohateade on koos alaealisega, siis moodustuv tekst ei ole korrektne
(vanemal on isikukood ja sünniaeg koos sulgudes, lastel mitte,
kirjavahemärgid ka paremini) . Teadaande väljatrüki tegemisel ja pdf-failis on
tekst mitme eri kirjastiiliga.
Teateliikide alajaotised

Puudub
Et telefonitsi ei saa küsida
Mõnikord on keerukas leida vajalikku infot
Ei ole midagi sellist
Valmis teate põhja muutmine on senise kogemuse põhjal väga tülikas ja
aeganõudev.
Puudub võimalus käsitsi allkirjastatud volikirja esitamiseks
Teadaande sisestamisel ei saa pooleliolevat teadaannet salvestada ja kui
natuke eemal olla siis süsteem logib automaatselt välja ja pooleliolev töö ei
salvestu. Süsteem küll küsib, et kas tahad pikendada aega, aga kui oled
eemal ja nt. muul lehel ja ei märka seda teadet, siis süsteem logib ikka sind
välja, isegi kui lehele tagasi tulles vajutad valikut, et tahad aega pikendada.
Iga lahtri lõpus võiks kirjavahemärk olla, kuna momendil osadel teksti lahtritel
on ning osadel pole, mistõttu peab alati hoolikalt jälgima, et topelt
kirjavahemärki ei teki
Veidi keeruline
Ei oskagi otseselt midagi välja tuua, olen süsteemiga rahul.
Selgus, et süsteemi ei saa kasutada meie tööks, st süsteemi kaudu ei saa
edastada planeeringute teavitusi, kuna nii ei ole kirjas planeerimisseaduses.
Asukoha aadressid peavad vastama tegelikkusele. Näiteks Kaarma valda ei
eksisteeri enam ammu, kuid koha määrangus on leitav Kaarma vald mitte
tegelikkuses olev kohalik omavalitsus
Ühel juhul koma koht ei klapi.
Võiks olla piirang teadaande pikkusele, et ei sisestataks ülemäära pikki tekste
Kasutan harva, ei oska nuriseda
Otseselt ei ole ühtegi probleemi hetkel silma jäänud.
Ei oska vastata.
Olen rahul kõigega

Ei ole kergesti leitav ja arusaadav süsteem
Sünnikuupäeva ei oleks vast vaja sisestada, selle võiks programm
automaatselt leida ja senise elukoha aadressi võiks samuti automaatselt
saada rahvastikuregistrist.
Vee erikasutusloa teadaannete sisestamisel on väga raske leida head
sõnastust eesoleva vormi kinnitatud tekstile, mida ei ole võimalik muuta.
Kinnitatud sõnastust tuleks muuta.
Ei ole põhjust rahul mitte olla
Andmete sisestamise vormid vajaks veel täiendamist
Soovin endist varianti kus oli võimalik oma koostatud tekst kopeerida
aknasse, mitte täita lünkteksti. Lünkteksti täitmine võtab palju rohkem aega.
Otsingusüsteem võiks olla paindlikum.
Õige teate/vormi leidmine võiks olla lihtsam.
Kui hagi mitme kostja vastu, võiks teate avaldamise võimalust luua kahele
korraga
Kui on vaja uut vormi, siis tuleb arvestada ajakuluga, mis selle loomisele võib
kuluda.
Kõigega rahul
Kaebused puuduvad.
Vaata järgmist vastust.
ID kaartiga sisenemine ei õnnestu tihti
Otsingud ei anna vahel tulemusi
Otsingu võimalused on raskendatud
Ei saa AT liidesest vastust, kuskil tekib tõrge
Mõni kord on väga raske, õiget otsitavat infot leida.
Avaldati teade mu kohta aga ma ei näinud kusagil mitte midagi!
Ei ole kindel, kas aegunud teadaanded kaovad ise ära?
Puuduvad

Pole kõikide avalduste põhjasid mida on töös vaja kasutada olnud
(kohtutöötaja)
Kohe konkreetselt ei oska välja tuua. Vahel on minu otsimisloogika
otsingumootori omast erinev ja siis tuleb seda sobitada. Aga see on harv
juhus kui nad nö üldse ei kohandu.
Eeltäidetud tekst on jäik, mida ei saa muuta.
Ei oska vastata
Vahel ei leia vanu teateid
Neid punkte ei ole
Lasteaedade kohtade pärast tütar ootab ammu kohta lasteaias aga mida ei
saa seda ei saa elab kesklinnas lembitu tänaval pani järjekorda kui laps
sündis ja nüüd on ta alles 36 järjekorras ootab ammu et saaks tööle minna
kas nii käitutakse noorte emadega
Ei oska nimetadagi
Seadused võetakse enne vastu aga riigi teatajas hiljem
Olen ka hätta jäänud mõningate küsimuste otsingul.
Olen ka jäänud hätta, mõningate tulemuste otsimisel.
Miks inimesi pole teavitatud selle lehe olemasolust ning selle tähtsusest?
Ei ole rahul teadaannete kustumisega (nn avaldamistähtaja möödumisega),
eriti nt käimasolevates pankrotimenetlustes, kus on oluline saada vajadusel
kiiresti ja korraga kätte kõik antud pankrotimenetlusega seotud teated. Ei ole
rahul ka sellega, et teavitust teatud sisuga teadaande avaldamise kohta ei
saa tellida märksõna järgi (nt saan teavituse kõigi antud märksõna
sisaldavate teadaannete avaldamise kohta, nt mind huvitava ühingu
registrikood või osa nimest, ükskõik kes tema kohta teateid avaldab) - samas
kui teadaannete otsingust saab otsida ka märksõna järgi, vastav väli on
otsingus olemas, seega peaks sarnaselt saama tellida ka teavitust.

süsteem ei saatnud mulle teave trahvist, kusjuures edaspidi saatis teave
kohtutäituri kirjast. Kas või läks trahv spämmi, igal juhul see ei ole
aktsepteeritav riigitase infosüsteemi jaoks

4. Teie ettepanekud infosüsteemi arendamiseks:
88 vastust

Pange captcha tööle
Meilile ei tohiks samast aktist tulla teavitust enam kui ühel korral.
Oluline, et on käivitatud, hea on võrrelda redaktsioone, valikud-sorteerimise
alused
Hea oleks kui alustuse plokis oleks info et sotseal seadus majandus siis
kergem vahet teha mis huvitab
Hetkel puuduvad ettepanekud
Et teated oleksid avalikud ka Googlest.
Võiks olla võimalus näha, kes on teadaannet lugenud.
NT. pankrotihalduri andmed võiksid tulla samuti otsinguga; aegunud teated
peaksid kustuma automaatselt, kui sisestatakse teade, mille ajani eelmised
teated peaksid avaldatud olema. NT pankrotimenetluse lõpetamise teate
avaldamisega peaksid kustuma kõik isikuga seatud pankrotimenetluse
teataed, mis peavad olema avaldatud kuni menetluse lõppemiseni.
Jätkake samas vaimus.
Parem kui ei muudaks enam, oleme sellisel kujul sisestamise selgeks saanud
ja asi toimib.
Eelmises vastuses oli ettepanek, lisada sellised teavitused/hoiatused. Isegi
kui kohus ükshaaval need eelnevad teated ära lõpetab, siis endiselt on üleval
ridamisi pankrotihaldurite teateid.

Et saaks rohkem salvestatud otsinguid ja teavitusi tellida. Praegu on 20 rea
piirang.
Pankroti väljakuulutamise teated võiksid olla kooskülas pankroti lõpetamise
teatega.
Elukoha aadressi muudatuste teadete sisestamisel on isiku tuvastamise
aluseks tema isikukood. Hiljem tuleb lisada ka sünniaeg. KUI see isegi mingil
põhjusel ei tohi olla automaatne, siis vähemalt kontroll võiks peal olla et mitte
kogemata vale sünniaega sisestada
Teated peaksid lõppema automaatselt, kui toimub pankroti lõpetamine.
Teadaanded võiksid olla omavahel seotud, nt kui on pankr.men lõpetamise
teate avaldamine, siis sellega võiksid automaatselt kõik eelnevad sama
pankr.men seotud teadete avaldamine lõppeda.
Peaks juurutama mingi filtri, et juhul kui saadan enampakkumise teadaande
oksjonikeskuse kaudu, ei kuvaks teate lõpus minu nimi 2 korda järjest kõigepealt mina kui ametiisik ja seejärel jälle mina teate avaldajana, jne.
Mõistetav, et tihti avaldab bürootöötaja. Aga tundub tobe, kui mina ise
avaldan. ...VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvumine toimub
9.01.2018 vara asukohas, milleks tuleb eelnevalt kokku leppida telefonil
58130762 või e-posti aadressil: rootsoleg@gmail.com pankrotihaldur Andres
Tootsman Roseni 7, 10111 Tallinn Telefon: 5018178 E-post:
andres.tootsman@haldur.just.ee Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Andres Tootsman Telefon: 5018178 E-post:
andres.tootsman@haldur.just.ee Teadaande number 1227917
Kasutan vähe, ei oska öelda
Teatavasti on osad teadaanded väga pikad. Seega on mõnikord väga raske
leida aru saada, kust üks teadaanne lõpeb ja järgmine algab. Eriti, kui on soov
otsida kindla isiku kohta ainult teatud teadaandeid. Seega võiks pikkade

teadaannete puhul rakendada minimaliseeritud vaadet, mida saab vajadusel
tervenisti näha.
Mida lihtsam süsteem seda lihtsam kasutada
Vt p 3.
Hetkel ei ole arendusettepanekuid.
Teadaannete avaldamisel lisan võimalusel juurde täiendava e-maili:
(Täiendavad e-postid teavituse saatmiseks), hiljem teadaannet vaadates ei
ole näha kas on lisatud täiendav e-maili aadress. Hea kui see oleks kirjas, et
lisatud täiendav e-mail ning mis e-maili aadress ning kas on ühendatud
eesti.ee portaaliga ja teiste e-mailidega. *Ühes büroos lisab mitu erinevat
inimest teadaandeid, hea kui oleks näha ka teiste töötajate lisatud
teadaandeid ning põhiklient saaks neid teadaandeid muuta ja lõpetada
vajadusel. Puhkuste ajal tekkis olukord kus töötaja oli puhkusel kes avaldas
teadaande ja oli vaja lõpetada tema poolt avaldatud teadaanne, seega jäi
teadaanne lõpetamata kuna ükski teine büroo töötaja ei saanud seda
lõpetada.
Palun sõnastada täpsemalt 5. küsimuse viimane vastusevariant. Mis on
kolmas infosüsteem? EKSS: infosüsteem info kogumise, töötlemise,
säilitamise ja väljastamise vahendite kogum. Raamatukogude, raviasutuste,
politsei infosüsteem. Infosüsteemi tugispetsialist. Infosüsteemi looma,
haldama.
Meeldib, kui info on kergesti leitav
Ei oska midagi lisada
Valmis kuulutuse põhja võiks olla võimalik endal muuta.
Peaks olema võimalus ka paberkandjal allkirjastatud dokumentide
esitamiseks
Tehke see korda - Teadaande sisestamisel ei saa pooleliolevat teadaannet
salvestada ja kui natuke eemal olla siis süsteem logib automaatselt välja ja

pooleliolev töö ei salvestu. Süsteem küll küsib, et kas tahad pikendada aega,
aga kui oled eemal ja nt. muul lehel ja ei märka seda teadet, siis süsteem
logib ikka sind välja, isegi kui lehele tagasi tulles vajutad valikut, et tahad aega
pikendada. Liidestus Keskkonnaameti KOTKAS süsteemiga võiks ka töötada.
Ei oska öelda
Ärge seda halvemaks ega keerulisemaks arendage
Teha inimsõbralikumaks
Jätkake samas vaimus!
Ei ole.
Toimib hästi
Lisada võimalus edastada planeeringute teavitusi
Teadaande mahu ülempiir
Otsingu süsteem võiks veidi lihtsam olla, st süsteem võiks anda rohkem
vastuseid korraga.
Ei oska ka ettepanekuid teha. Minu meelest asi toimib niipalju, kui seda
kasutanud olen.
Lihtsustada kasutamist
Sünnikuupäeva ei oleks vast vaja sisestada, selle võiks programm
automaatselt leida ja senise elukoha aadressi võiks samuti automaatselt
saada rahvastikuregistrist.
Vee erikasutusloa teadaannete sisestamisel on väga raske leida head
sõnastust eesoleva vormi kinnitatud tekstile, mida ei ole võimalik muuta.
Kinnitatud sõnastust tuleks muuta.
Avaldatavatele andmetele failide lisamise võimalus
Pole hetkel midagi lisada
Palun jätke mitu varianti, et kellele meeldib täita lünkteksti täidab seda ja
kellele meeldib kopeerida täisteksti see saaks seda teha.

Kas on võimalus oma (või huvitatud) piirkonna teadete automaatsele
saamisele e-posti aadressile?
Suurendada kasutajamugavust
Mitme kostja korral ühe teate avaldamise võimalus
Võiks olla ka üks lisalahendus, kui tuleb edastada teade, mille puhul ei saa
kasutada olemasolevaid vorme.
Hetkel puuduvad
Ettepanekud puuduvad.
Teadaande adressaadi andmetes võiks olla kohe näha millisele e-mailile
teade saadetakse. Muidu peab eraldi käima RR-is või ÄR-is vaatamas mis on
hetkel seal kehtiv e-mail, kui adressaadil on rohkem kui üks e-mail kasutusel.
Näiteks: ka omavalitsused võiks saada avaldada enampakkumisteateid
arendada otsingusüsteemi
Vana platvorm oli ideaalne
Me oleme kuu aega üritanud vea põhjust tuvastada, kahjuks tulutult. Ja nüüd
oleme hädas - ei oskagi midagi edasi teha. Palun abi!
Väga väike % loeb avaldatud teateid, sest väga üksikute kohta tuleb
avaldajale sellekohane info tagasi. Ilmselt peaks teadaannete kättesaamise
osatähtsust suurendama, isikutel võib olla rohkem kontaktandmeid kuhu
infot saata. Teadaannete avaldamise efektiivsus oleks suurem, kui inimesed
ise oma teateid rohkem vaataksid.
Selles valdkonnas, ei oska kaasa rääkida.
Olen rahul olemasolevaga.
Viia avalduste põhjad vastavusse esitatavate teadetega või luua üks
standardpõhi, kuhu saavad lisaajad ise teate kirjutada.
Enampakkumistel võiks paksus kirjas välja olla toodud mida
enampakkumisel võõrandatakse, vajalik pole see ilmselt ühe enampakkuja alt

suures järjestikuses nimekirjas kui aga pakutakse üksikut kinnisvara/sõidukit
jms vara müügiks oleks lihtsam endale huvi pakkuvad asjad filtreerida.
Haldusreformijärgsed aadressid muudatused vajalik teha (seotud piirkond
nt).
Teadannet lisades võiks olla võimalus kirja vormingut muuta, näiteks kui on
vaja mõnda kohta rõhutada vms.
Olen rahul töös oleva infosüsteemiga
Et kõik info liiguks inimestele praegult jääb nagu takerduma ja info jõuab
kuidagi hilja kui üldse jõuab
Kahjuks ei oska, eriti arendusele kaasa aidata.
Kahjuks ei oska paremaks tegemisel ja arendamisel kaasa rääkida.
Isikut peab teavitama temaga seotud nõuetest. Kui seda ei tee Eesti Politsei,
peaks seda tegema see lehekülg. Kuna politsei väidab, et see lehekülg on
lõplik ja tähtsaim teavitusvahend enne kohtusüsteemi. PS! Viiendas punktis
märkisin linnukesega kõik punktid kuigi kõik linnukesega tähitud on valed
väited. Põhiliselt selle päras, et sain sellest leheküljest teada vahetult enne
siia küsitluslehele tulekut.
Soovikski, et teavitusi saaks tellida ka teadaandes sisalduva märksõna järgi
(vt p 3).
Oleks hea paralleelselt saada sõnumi mobiilile

5. Kasutan Ametlike Teadaannete infosüsteemi peamiselt:
230 vastust

