2017. aasta Ametlike Teadaannete rahulolu küsitluse kokkuvõte

Küsitlusele vastas 230 inimest. 2015. aastal vastas rahulolu küsitlusele 251 inimest.
Infosüsteemi toimimisega oli rahul või pigem rahul 214 inimest ehk 93 % vastanutest, 6,9% vastanutest
ei olnud või pigem ei olnud rahul infosüsteemi toimimisega.
2015. aastal oli infosüsteemi toimimisega rahul või pigem rahul 237 inimest ehk 94,4 % vastanutest,
5,6 % vastanutest ei olnud või pigem ei olnud rahul infosüsteemi toimimisega.
2017. aasta rahulolu küsitluse tulemustest järeldus, et kasutajad on rahul peamiselt infosüsteemi
lihtsuse ja kasutajasõbralikkusega. Eeltäidetud vormide kasutamine on muutnud teadete avaldamise
mugavaks ja kiireks.
Allpool tabelis on väljatoodud küsitluses vastanute ettepanekud ja tähelepanekud ning Ametlike
Teadaannete väljaandja vastused ja selgitused. Paljud ettepanekud on võetud töösse või nende
rakendamine kaalumiseks.
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. 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 aegajalt kontrollima, kuigi muu isiku kohta
avalik info tuleb hõlpsalt välja ka
Googlest

Probleem on nüüdseks lahendatud ning Captcha töötab
ka Internet Exploreriga.
Ametlikes Teadaannetes (AT) akte ei avaldata.
Teadaannete tellimiseks tuleb siseneda AT keskkonda
enda ID-kaardi või Mobiil-IDga. Teadaandeid saab
tellida mitme parameetri alusel- teadaande liigi
nimetuse, avaldaja ja teadaandes nimetatud isiku
alusel.

Kaalume ettepanekut ja anname teabepäeva
korraldamisest teada.
Praegu kasutab AT infosüsteemi igapäevaselt keskmiselt
1500 inimest, kellest suurem osa, u 1200 inimest,
kasutab infosüsteemi avalikku otsingut teadaannete
leidmiseks, ehk süsteemi ei siseneta enda ID kaardi või
Mobiil-IDga.
Isikuandmete kaitse eesmärgil ei lasta Google`t ega teisi
otsingumootoreid Ametlikes Teadaannetes avaldatud
teadaannetele ligi. Iga isik saab tellida endale sobivaid
teavitusi läbi Ametlike Teadaannete infosüsteemi,
näiteks teadaandesse lisatud isiku, avaldaja või
teadaande liigi alusel. Tellimusi saab teha, sisenedes
süsteemi MinuAT kasutajana.
Kaalume pärimisteadetele eraldi Google ligipääsu, kui
see on tehniliselt võimalik.

Osad teadaanded avaldab riik ja
omavalitsused teistes väljaannetes,
võiks kõik koondada ATsse.
NT. pankrotihalduri andmed võiksid
tulla samuti otsinguga; aegunud teated

AT väljaandja jagab seda seisukohta ja on juba
kavandanud sellekohase analüüsi ning seejärel
muudatuste rakendamise.
2018. aastal võetakse AT-s kasutusele lahendus, kus
menetluse lõpetamise teadaande avaldamisel kantakse

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
Lisade manustamine ei tööta
(Salvestamise lõpetamise märguannet
ei tule, salvestamise lõpetamiseks tuleb
ise teate eelvaatesse liikuda. Mitme
dokumendi lisamiseks tuleb edasi-tagasi
liikuda korduvalt.)
Pankrotimenetluse lõpetamise teadete
lisamisel võiks süsteem anda
meeldetuletuse, et eelnevad
pankrotimenetluse teated tuleb
lõpetada ja nimelt millised need teated
süsteemis on.
Pankroti väljakuulutamise teated ei ole
kooskõlas pankroti lõpetamisega
Pankroti teate avaldamise kohta
puudub teade - raugemine, pärast
pankroti väljakuulutamist
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.

samas menetluses varasemalt avaldatud teadaanded
automaatselt arhiivi. Peamiselt puudutab see pankroti- ,
võlgade ümberkujundamise –ja täitemenetlusi.
Teadaanded seostatakse omavahel menetluse numbri
alusel.

Veast ollakse teadlikud ja viga saab lahendatud veel sel
aastal.

2018. aastal võetakse AT-s kasutusele lahendus, kus
menetluse lõpetamise teadaande avaldamisel kantakse
samas menetluses varasemalt avaldatud teadaanded
automaatselt arhiivi. Peamiselt puudutab see pankroti- ,
võlgade ümberkujundamise –ja täitemenetlusi.
Teadaanded seostatakse omavahel menetluse numbri
alusel.
Pankroti väljakuulutamise teade avaldatakse vastavalt
pankrotiseaduses sätestatule.
Pankrotimenetluse lõpetamine raugemise tõttu
avaldatakse pankrotimenetluse lõpetamise teadaande
alt, pankrotiseaduse § 163 lõike 7 alusel.
Probleemist ollakse teadlikud ning lähiajal dokumentide
lisamise probleem lahendatakse. Seni saab dokumente
lisada, kuid eraldi salvestamise kinnitust ei kuvata. Kui
on soov lisada rohkem kui üks dokument, siis peaks uue
dokumendi lisamiseks vajutama vahepeal eelvaate
peale.
Palun andke täpsemalt teada meie kasutajatoe
aadressil: ametlik.teade@just.ee, millist teadaande
vormi mõtlete.
Kui valite riigilõivu nõudega teadaande juures
pangaülekandega tasumise, siis saate salvestada PDFvormingus andmed maksekorraldusele ja vajadusel
need riigilõivu tasujale edastada. AT saadab ka
automaatteavituse riigilõivu tasujale, kui registrites on
sellekohased andmed olemas (näiteks eesti.ee -,
rahvastikuregistris olevale -või isiku poolt AT
infosüsteemi sisestatud e-posti aadressile).
Teadaanne avaldatakse automaatselt alles siis, kui
riigilõiv on maksekorralduse alusel tasutud ja see on
laekunud. Kuni riigilõiv ei ole tasutud, on teadaanne
„Ootel“ saki all ega ole avaldatud. Riigilõivu saavad
tasuda nii teadaande avaldaja, kui ka teadaandesse
märgitud seotud isik, olenevalt sellest, kelle avaldaja
teadaande lõpus olevast valikust valib.

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

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
Puudub võimalus käsitsi allkirjastatud
volikirja esitamiseks

Teadaande sisestamisel ei saa
pooleliolevat teadaannet salvestada ja
kui natuke eemal olla siis süsteem logib

Etteantud vorm tagab, et teadaandes oleks kajastatud
kogu vajalik teave. Vaba vormi puhul võivad
andmeandjad lisada teadaannetesse igakord erinevat
teavet, mis võib lugejat eksitada või tekitada olukorra,
kus teadaanne sisaldab ebaolulist teavet, mis
õigusaktist tulenevalt ei ole nõutud. Samuti tagab
teadaannete trafaretsus vigade vältimise ja andmete
automaatse töötlemise.
Kui mõne teadaande avaldamine lõpetatakse ja selle
kohta saadetakse automaatteavitus, siis eraldi linki, mis
viiks teadaande juurde, ei ole. Teavituses antakse teada,
et teadaandega on võimalik tutvuda, sisenedes
süsteemi MinuAT kasutajana. Kui isikule saadetakse
näiteks adresseeritav teadaanne, siis kuvatakse
automaatteavituses ka eraldi link teadaande
vaatamiseks.
Juhul, kui adresseeritud teadaanne on kantud arhiivi,
siis kuvatakse lingile vajutades AT avalehte.
Sünniaja lisamine on kohustuslik, vastavalt RRS § 46
lõikele 3. Automaatset isikukoodist sünniaja tuletamise
arendust planeeritud praegu ei ole. Alaealisega teate
vormile on lisatud täiendav sulg ja kirjavahemärgid.
PDF-ide kirjastiilide probleem vaadatakse üle ja
lahendatakse.

Dokumendi (volikiri) lisamine on kohustuslik, taotledes
äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste
esindusõigust. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse
või avalik-õigusliku juriidilise isiku esindusõiguse
taotlemisel dokumendi lisamise ei ole kohustuslik.
Volikiri peab olema digitaalselt allkirjastatud. Vastavad
nõuded on loodud turvalisuse kaalutlustel, sest
tegelikku esindusõigust mitteomavate isikute
avaldatavad teadaanded võivad tekitada kahju
eraõiguslikele juriidilistele isikutele. Äriregistrisse
kantud esindusõigusega isikul on ka AT infosüsteemis
võimalik anda esindus- või avaldamisõigus teadaannete
avaldamiseks soovitud isikule ilma eraldi volikirjata.
Sellisel juhul eraldi taotlust esitama ei pea.

Automaatne väljalogimine on loodud turvalisuse
kaalutlustel. Väljalogimise teade kuvatakse peale 30
minutit, kui kasutaja ei ole süsteemis toiminguid teinud,

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.
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
Võiks olla piirang teadaande pikkusele,
et ei sisestataks ülemäära pikki tekste.

Vee erikasutusloa teadaannete
sisestamisel on väga raske leida head
sõnastust eesoleva vormi kinnitatud
tekstile, mida ei ole võimalik muuta.
Kinnitatud sõnastust tuleks muuta
Otsingusüsteem võiks olla paindlikum

Kui hagi mitme kostja vastu, võiks teate
avaldamise võimalust luua kahele
korraga.

teade kuvatakse ajaliselt 5 minutit, kui selle aja jooksul
ei ole kinnitatud, et kasutaja soovib süsteemis jätkata,
logitakse kasutaja automaatselt välja.
Kaalume vahesalvestamise võimaluse loomist
edaspidistes arendustes.

Palun andke täpsemalt teada meie kasutajatoe
aadressil: ametlik.teade@just.ee, seejärel saab teha
vajalikud parandused.

Vastavalt Riigi Teataja seadusele ja Ametlike
Teadaannete (AT) põhimäärusele avaldatakse AT-s
teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus
tuleneb seadusest või Vabariigi Valitsuse või ministri
määrusest ja mille avaldamist muus väljaandes ei ole
ette nähtud.
AT väljaandja on juba kavandanud sellekohase analüüsi,
et laiendada AT kasutamist üldsusele suunatud oluliste
teadaannete osas.
Aadressiandmed päritakse välisest andmekogust, mille
toimimist ei halda Ametlike Teadaannete väljaandja.
Aadressiandmete uuendamine toimub järk-järgult.

Üldjuhul on teadaannetes ettenähtud kindlad väljad,
mida teadaannete avaldajad saavad täita. Osad
teadaande vormid eeldavad ka vabatekstivälju, et täita
õigusaktidest tulenevaid nõudeid teadaannete sisule,
mis võivad osad teadaanded pikaks muuta.
Vormid valmivad koostöös andmeandjate esindajatega.
Täpsustame teadaande avaldajatega selle üle ja teeme
vajalikud muudatused. Täpsemate tähelepanekutega
palun pöörduge meie kasutajatoe aadressil:
ametlik.teade@just.ee
Praegu on võimalused väga paindlikud. Kõiki
teadaandeid on võimalik otsida ka ületekstiotsinguga.
Vajadusel esitage palun ettepanekud Ametlike
Teadaannete kasutajatoe e-posti aadressile:
ametlik.teade@just.ee
Seda ettepanekut ei saa alltoodud põhjusel arvestada.
Näiteks menetlusdokumendi tsiviilkohtumenetluses
kättetoimetamise teate puhul on tegemist

individuaalselt adresseeritava teatega, mis loob isikule
kohustuse.
See võimaldab automaatse andmete arhiivi kandmise
juhul, kui isik kättesaamise Ametlike Teadaannete
süsteemis kinnitab, mille järel teate avaldamine
lõpetatakse. Kui adresseeritavatel teadaannetel oleks
võimalik teatesse lisada mitu isikut, siis peale esimese
isiku teate kättesaamise kinnitamist kantakse see
teadaanne arhiivi ja teised adressaadid võivad teabest
ilma jääda.

ID kaartiga sisenemine ei õnnestu tihti

Otsingud ei anna vahel tulemusi
Ei saa AT liidesest vastust, kuskil tekib
tõrge

Automaatne teadaande arhiivi kandmine on seotud
teadaande eesmärgi täitmisega so konkreetsele isikule
teadaanne kätte toimetada ja ühtlasi isikuandmete
kaitse huvides.
Meie ei ole tuvastanud süsteemseid häireid sisse
logimisel.
Kui sisenemisega jätkuvalt probleeme, pöörduge palun
alati meie kasutajatoe poole: ametlik.teade@just.ee
Seni ei ole otsingul vigu tuvastatud.
Võib-olla on teadaannete mitteleidmise põhjuseks
nende kandmine arhiivi, kuna nende avaldamise
eesmärk on täidetud.
Kõik teadaande liigid ja nende avaldamise lõpetamise
tähtajad on leitavad siit:
https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teateliigid

Avaldati teade mu kohta aga ma ei
näinud kusagil mitte midagi

Ei ole kindel, kas aegunud teadaanded
kaovad ise ära?

Eeltäidetud tekst on jäik, mida ei saa
muuta.

Vahel ei leia vanu teateid

Kui tuvastate vea, andke alati meie kasutajatoele teada:
ametlik.teade@just.ee
Enda kohta avaldatud teadaandeid saab vaadata kuni
arhiivi kandmiseni Ametlike Teadaannete avalikul lehel
ja arhiivi sisenedes infosüsteemist enda ID-kaardi või
Mobiil-IDga.
Teadaanded, mis on enda eesmärgi täitnud, kantakse
arhiivi. Peale arhiivi kandmist teadaanded enam
avalikult lehelt leitavad ei ole. Enda kohta avaldatud
teadaandeid saab vaadata, kui siseneda Ametlike
Teadaannete süsteemi MinuAT kasutajana. Kõik
teadaande liigid ja nende avaldamise lõpetamise
tähtajad on leitavad siit:
https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teateliigid
Teadaannete vormid on loodud koos avaldajate
esindajatega. Täpsemate ettepanekutega palun
pöörduda meie kasutajatoe poole:
ametlik.teade@just.ee
Paljud teadaanded kantakse mõne aja möödudes
arhiivi. Kõik teadaande liigid ja nende avaldamise

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

lõpetamise tähtajad on leitavad siit:
https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teateliigid
Enda kohta avaldatud teated on leitavad MinuAT vaates
(ka arhiivi kantud). Võimalik on arhiivile juurdepääsu
taotleda ka teistel isikutel, kui neil on õigustatud huvi
mõne arhiivi kantud teadaande nägemiseks, näiteks
mõne avaliku ülesande täitmiseks.
Pankrotimenetluses on kõik samas menetluse avaldatud
teadaanded nähtavad kogu menetluse vältel. Kui
pankrotimenetlus lõpeb, siis kantakse varasemad samas
menetluses avaldatud teadaanded arhiivi. Menetluse
lõpetamise teadaanne jääb avalikuks veel kolmeks
aastaks.
Avaldamise tähtajad on kokkulepitud andmeandja
esindajatega. Kavandatud arendustega luuakse veel sel
aastal võimalus näha iga menetluse teadaande juures
ka teisi sama menetlusega seotud teadaandeid.
Tellimuste osas saab teavitusi tellida nii äriühingu
registrikoodi või ärinime, kui ka füüsilise isiku nime või
isikukoodi alusel. Samuti teadaande avaldaja või
teadaande pea- või alaliigi alusel.
Märksõna alusel tellimusi teha ei saa, sest see võib
kaasa tuua olukorra, kus inimetele hakatakse saatma
sadu teavitusi päevas, kui märksõna sisaldub paljudes
avaldatavates teadaannetes.
Kui isik ei ole varem AT-sse sisseloginud ja enda e-posti
aadressi sisestanud, siis saadetakse teavitus ainult
isikukood@eesti.ee või rahvastikuregistris olevale
aadressile. Et teave jõuaks kindlasti kohale, on
soovituslik siseneda AT infosüsteemi ja sisestada sinna
enda e-posti aadress, mida peamiselt kasutate.
Lisaks on soovitav kontrollida, kas eesti.ee aadress on
ümbersuunatud enda peamiselt kasutuses olevale eposti aadressile.
PPA klientsüsteemis tuvastati hiljuti viga, mille käigus
sisestati teadaandesse isikute nimesid teises järjekorras,
kui oleks olnud vajalik. Vea tõttu ei andnud
rahvastikuregistri päring tulemusi ning osadele
teadaandes nimetatud isikutele teavitusi ei saadetud.
Viga on PPA poolt kõrvaldatud. Viga ilmnes perioodil
02.11.2017-09.01.2018.

Võiks olla võimalus näha, kes on
teadaannet lugenud.

Kui keegi on Teie kohta avaldatud ja arhiivi kantud
teadaandega tutvunud, siis ilmub vastava teadaande
juurde link „Vaata tutvumisi“. Lingile vajutades on näha,
kes ja millal teadaandega tutvus.

Et saaks rohkem salvestatud otsinguid
ja teavitusi tellida. Praegu on 20 rea
piirang
Peaks juurutama mingi filtri, et juhul
kuisaadan enampakkumise teadaande
oksjonikeskuse kaudu, ei kuvaks teate
lõpus minu nimi 2 korda järjest kõigepealt mina kui ametiisik ja seejärel
jälle mina teate avaldajana, jne

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.
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.
Avaldatavatele andmetele failide
lisamise võimalus

Suur osa teadaandeid on suunatud üldsusele ning on
seetõttu kättesaadavad Ametlike Teadaannete avalikul
lehel ehk lugejad ei pea teadaannete vaatamiseks
süsteemi sisse logima, mille tõttu ei ole võimalik ka
kuvada vaatamisi.
Piirang on loodud süsteemi koormuse optimeerimiseks.
Kaalume selle arvulise piirangu tõstmist tulevastes
arendustes.
Kui teadaannet avaldades ei ole tehtud „linnukest“
väljal „Kuva sellel teatel erinevad andmeandja
kontaktandmed“, siis eraldi avaldaja kontaktandmeid ei
kuvata, üksnes üldised andmeandja kontaktid.
See, kuidas läbi oksjonikeskkonna on KPK olukorra
tehniliselt lahendatud, seda Ametlike Teadaannete
väljaandja ei oska öelda. Selle küsimusega peaksite
pöörduma KPK poole.
Erinevad teadaanded on nummerdatud ja iga
teadaande peal on pealkiri, mis eristab neid teistest
teadaannetest.
Teadaannete lühendamist on keeruline teostada, kuna
oluline teave võib kaduma minna ja nii ei ole ka lühidast
vormist kasu.

Täiendavad e-posti aadressid on mõeldud
olukordadeks, kus avaldaja teab, et andmebaasides
olevad e-posti aadressid isiku kohta ei pruugi olla
ajakohased. Täiendavaid e-posti aadresse teadaandes ei
kuvata, sest tegemist oleks liigse isikuandmete
avaldamisega.
Kui ühe kohtutäituri nimel avaldab teadaandeid mitu
büroo töötajat, siis ka teised töötajad saavad
teadaandeid muuta või avaldamist lõpetada, kui nad on
AT süsteemis märgitud esindus- või avaldamisõigusega
isikuks.

Olenevalt teadaande liigist, on ka võimalik lisada
dokumente teadaande juurde.

Kas on võimalus oma (või huvitatud)
piirkonna teadete automaatsele
saamisele e-posti aadressile?

Tellimusi on võimalik teha, sisenedes süsteemi MinuAT
kasutajana. Tellimusi saab teha „Teenused“ nupu alt.
Mõjupiirkonna väljale saab sisestada maakonna, linna,
linnaosa, valla vms, millega on teadaanne seotud.
Mõjupiirkond on teadaande avaldaja poolt riigi
haldusüksuste nimistust määratud sellise teadaande
avaldamisel, mida on võimalik mõjupiirkonnaga siduda
(nt keskkonnateadaannete alaliigid). Enamikul
teadaannetest mõjupiirkond puudub seetõttu, et selleks
on kogu riigi territoorium või seda ei ole võimalik
määratleda. Mõjupiirkonna alusel teavituste tellimiseks
peate valima väljal vaikimisi pakutud nimekirjast,
sisestades haldusüksuse nime osa või nime.

Me oleme kuu aega üritanud vea
põhjust tuvastada, kahjuks tulutult. Ja
nüüd oleme hädas - ei oskagi midagi
edasi teha. Palun abi!
Näiteks: ka omavalitsused võiks saada
avaldada enampakkumisteateid

Probleemidega palun pöörduda meie kasutajatoe poole;
ametlik.teade@just.ee

Vastavalt AT põhimäärusele avaldatakse AT-s teated,
kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus
tuleneb seadusest või Vabariigi Valitsuse või ministri
määrusest ja mille avaldamist muus väljaandes ei ole
ette nähtud.
AT väljaandja on juba kavandanud sellekohase analüüsi,
et laiendada AT kasutamist üldsusele suunatud oluliste
teadaannete osas.

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.
Viia avalduste põhjad vastavusse
esitatavate teadetega või luua üks
standardpõhi, kuhu saavad lisaajad ise
teate kirjutada

Paljud teadaanded avaldatakse seotud isikute kohta,
mille kohta isik teate kättesaamist kinnitada ei saa, sest
üldjuhul on tegemist ka üldsuse teavitamisega.
Adresseeritavate teadaannete puhul saab adressaat
teate kättesaamist kinnitada ja teadaande avaldamine
seeläbi lõpetatakse. Kuna väga palju teateid on AT
avalikul lehel kättesaadavad, ilma süsteemi sisse
logimiseta, siis lugemise protsenti ei saa üheselt
hinnata.

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.

Vastavalt AT põhimäärusele avaldatakse AT-s teated,
kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus
tuleneb seadusest või Vabariigi Valitsuse või ministri
määrusest ja mille avaldamist muus väljaandes ei ole
ette nähtud.

Praegu kasutab AT infosüsteemi igapäevaselt keskmiselt
1500 inimest, kellest suurem osa, u 1200 inimest,
kasutab infosüsteemi avalikku otsingut teadaannete
leidmiseks, ehk süsteemi ei siseneta enda ID kaardi või
Mobiil-IDga.

Oleks hea paralleelselt saada sõnumi
mobiilile

AT infosüsteem saadab teadaande teavituse
rahvastikuregistris olevale ja/või isikukood@eesti.ee
aadressile. Et teave jõuaks kindlasti kohale, on
soovituslik siseneda AT infosüsteemi ja sisestada sinna
enda e-posti aadress, mida peamiselt kasutate. Saate ka
isikule suunatud teateid e-postile tellida. Samuti peate
jälgima, et Teie Eesti.ee portaalis olev aadress oleks
suunatud Teie peamiselt kasutatava e-posti aadressile.
Praegu sellist võimalust ei ole, kuid kaalume
ettepanekut.

