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Uue AT pealiik 

 
 
 

 
Vana AT liik 

 
Näidisloetelu nr 1 
Näidisloetelu nr 2 
Näidisloetelu nr 3 

 

Advokatuuri teated Advokatuuri teated 

Majandustegevuse teated 
 

Alkoholiregistri kande kehtetuks tunnistamise teated 
Kolmanda pőlvkonna mobiiltelefonivőrgu teated 
Konkursiteated majandustegevuses 

Avaliku veekogu kasutamise  
teated 

Maavanema avaliku veekogu kasutamise piirangu teated 
Maavanema korraldused 

Enampakkumise ja müügi teated 
 

Enampakkumise edasilükkamise teated 
Enampakkumise peatamise teated 
Enampakkumise tühistamise teated 
Enampakkumisteated 

Hariduse ja kutse teated 
 

Diplomi või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamine 
Duplikaadi väljaandmise teated 
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise teated 

Halduslepingute teated Halduslepingu sõlmimise teated 
Metroloogia keskasutuse ülesannete täitmise teated 
Riigietaloni labori ülesannete täitmise teated 
Tugietaloni labori ülesannete täitmise teated 

Jahinduse ja kalanduse teated  
 

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teated 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise ja 
kehtetuks tunnistamise teated 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teated 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated 
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated 
Jahipiirkonna moodustamise teated 
Jahiulukite küttimismahu- ja struktuuri piirangute ja 
tingimuste teated 
Kalapüügi korraldamise teated 

Kaitseväe teated Kaitseressursside Ameti teated 

Keskkonnakavade teated 
 

Jäätmekavade algatamise teated 
Kiirgusohutuse riikliku arengukava teated 
Nitraaditundliku ala tegevuskava algatamise teated 
Nitraaditundliku ala tegevuskava avaliku väljapaneku teated 
Veemajanduskava algatamise menetluse teated 
Veemajanduskava kinnitamise teated 
Veemajanduskava menetluse algatamise teated 
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Keskkonnalubade teated Ajutise vee erikasutusloa andmise teated 
Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise 
teated 
Geoloogilise uuringu loa taotlemise teated 
Geoloogilise uuringu loa taotlemisteated 
Geoloogilise uuringu load 
Jäätmeloa andmise teated 
Jäätmeloa taotlemisteated 
Kaevandamisloa taotlemisteated 
Kaevandamisloa väljastamisteated 
Kiirgustegevusloa teated 
Kompleksloa andmise ja andmisest keeldumise teated 
Kompleksloa eelnõu valmimise teated 
Kompleksloa taotluse menetlusse võtmise teated 
Loomkatse läbiviimise loa andmise teated 
Maavara kaevandamis- ja kasutusload 
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemisteated 
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi väljastamisteated 
Saasteloa taotlemisteated 
Saasteloa väljastamisteated 
Saastuse kompleksloa taotlemise teated 
Saastuse kompleksloa väljastamise teated 
Vee erikasutusloa taotlemise teated 
Vee erikasutusloa väljastamisteated 
Veevőtu- ja saasteloa taotlemisteated 
Üldgeoloogilise uuringu loa taotlemise teated 
Üldgeoloogilise uuringu loa taotlemisteated 
Üldgeoloogilise uuringu load 
Tehase sulgemise menetluse algatamise teated 
Tehase sulgemisotsuse teated 
Geenitehnoloogiakomisjoni teated 
Prügilate sulgemise teated 
Keskkonnaloa taotluse esitamise teade 

Keskkonnamõju hindamise teated  Keskkonnamõju hindamise teated 

Kinnistusraamatu teated Kinnistamisteated 

Kohaliku elu korraldamise teated 
 

Kohaliku omavalitsuse teated 
Aadressandmete muutmine rahvastikuregistris 
Eluruumide erastamise teated 
Jäätmeveo konkursiteated  
Korteriomanditeated 
Maa korralise hindamise teated 
Peremehetute ehitiste hõivamise teated 
Rahvakohtunikekandidaatide nimekirjad 
Riigihanke tulemusel leitud vee-ettevőtja määramise teade 
Ümberkruntimise algatamise teated 
Üürikomisjoni teated 
Mitteeluruumi erastamisele mittekuuluvaks tunnistamise 
teated 

Kohtudokumentide 
kättetoimetamise teated 

Kohtukutsed 
Kohtuteated 
 



Alaealise teovõimega seotud 
teated 

- 

Isiku surnuks ja teadmata 
kadunuks tunnistamise teated 

- 

Võlgade ümberkujundamise 
teated 

Vőlgade ümberkujundamise menetluse teated 

Muud kohtuteated - 

Kohtu maksekäsuosakonna 
teated 

- 

Äriregistri teated Äriregistri kandeteated 
Äriregistri teated 
Sundlõpetamisteated 

Kollektiivlepingute teated Kollektiivlepingute teated 

Konkurentsi teated 
 

Konkurentsiameti teated 
Konkurentsiseaduse alusel taotletava riigiabi andmise loa 
otsused 
Olulise turujőuga ettevőtjate loetelu 
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise teade 
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise 
teade 
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse 
kehtetuks tunnistamise teade 

Looduskaitse teated 
 

Kaitse alla võtmise menetluse avaliku väljapaneku teated  
Loodusobjekti kaitse alla võtmise teated 

Maksuhalduri teated 
 

Kohalike maksude maksuhalduri teated 
Kohaliku maksu kehtestamise teated 
Maksu- ja Tolliameti teated 
Maksuameti teated 
Tolliameti teated 

Panganduse ja väärtpaberite 
teated 
 

Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi teated 
Intressimäära avaldamise teated 
Väärtpaberite kontohaldurite teated 

Pankrotimenetluse teated  
 

Pankrotimenetluse teated 
Pankrotiteated 
Pankrotihaldurina tegutsemise õiguse äravõtmise teated 
Vara väljamaksmise teade 

Põllumajanduse teated Investeeringutoetuse dokumentide esitamise tähtaegade 
teated 
Maaparandushoiukava menetluse teated 
Nõuandekeskuse tunnustamise taotlemise teated 
Pőllumajandustoetuste teated 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti teated 
Piima tarnimise ja otseturustamise kvoodikoguste suuruste 
teated 

Pärimisteated Pärimisteated 

Riigiasutuste ümberkorraldamise 
teated 

Riigiasutuste ümberkorraldamise teated 
 

Riigivara teated 
 

Maa riigi omandisse jätmise teated 
Riigimaa kasutusvaldusse andmine 
Riigimaa kasutusvaldusse andmise teated 



Riigivara rendile andmise teated 
Riigivara tasuta kasutusse andmise teated 
Riigivara tasuta üleandmise teated 
Riigivara võõrandamise teated 
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated 
Maa munitsipaalomandisse andmise teated 
Maa munitsipaalomandisse andmise tühistamine 
Maa munitsipaalomandisse andmise tühistamise teated 
Maa enampakkumisega erastamise teated 

Tervishoiu teated 
 

Perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise teated 
Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade teated 
Joogivee müümisloa taotlemise teated 
Nakkusohtliku materjali tegevuslubade teated 
Perearsti nimistust väljaarvamise otsuse kättetoimetamise 
teade  

Sotsiaaltoetuste ja hüvitiste 
teated  

Sotsiaalkindlustusameti teated 

Raudteetranspordi teated  
 

Ohutunnistuste teated 
Raudteeinfrastruktuuri avaliku kasutamise teated 
Raudteel avaliku reisijateveoteenusega seonduvad teated  
Raudteevaldkonnaga seonduvate tegevuslubade teated 
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtivuse peatamise teade 
Raudtee-ettevõtja tegevusloa kehtivuse lõppemise teade 
Ohutusloa, ohutustunnistuse ja tegutsemise ohutustunnistuse 
teated 

Tuleohutuse teated Tuleohtliku ja suure tuleohuga aja alguse ja lõpu teated 

Täitemenetluse teated Kohtutäituriteated 
Täitekutsed 
Vara arestimise teated 
Väljatőstmisteated 

Volikirja  teated 
 

Volikirja kehtetuks tunnistamise teated 
Volituse tühistamise teade 

Liiklustrahviteated Mootorsőiduki eest vastutava isiku trahviteated 

Äri- ja mittetulundusühingute 
ning sihtasutuste teated 
 

Aktsiakapitali vähendamise teated 
Aktsiakapitaliteade 
Eestis asuva Euroopa äriühingu (SE) teated 
Euroopa majandushuviühingu (EMHÜ) teated 
Jagunemislepingu sõlmimise teated 
Jagunemisteated 
Juhatuse liikmete esindusőiguse piiramise teated 
Likvideerimisteated 
Osakapitali vähendamise teated 
Äriühingu nime muutmise teade 
Äriühingu ümberkujundamise teate tühistamise teated 
Äriühingu ümberkujundamiseteate tühistamine 
Äriühingu ümberkujundamisteated 
Ühinemislepingu sõlmimise teated 
Ühinemisteated 
Üldkoosoleku toimumise teated 
Ühistu koosolek 
Füüsilise isiku varaga ühinemise teade 



Ameti ja- kutsekonkursi teated 
 

Ameti või- kutsekonkursi teated 
Riigikohtu esimehe teated 
Konkursiteated 

Planeeringute teated Maakonnaplaneeringu kehtestamisteated  
Detailplaneeringu teated 

 
Muud vanast AT-st 
ülekantud teated 

Vabariigi Valitsuse tagatisfondist raha eraldamine 
Kindlustusteated  
Statistikaameti teated 
Abieluvararegistri kandeteated 
Ametiisikute palgaandmed 
Muu 
Õiend 

 


