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Teadaanded, mis ei sisalda füüsilise isiku nime või isikukoodi, ja mida avaldatakse tähtajaga kuni
30 aastat, kui määrusest või seadusest ei tulene avaldamise lõpetamiseks lühem tähtaeg
Tähtajaga kuni 30 aastat avaldatakse:
1) ajutise vee erikasutusloa andmise teated;
2) aktsiakapitali vähendamise teated;
3) alkoholiregistri kande kehtetuks tunnistamise teated;
4) Euroopa majandushuviühingu (EMHÜ) teated;
5) Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi teated;
6) Eestis asuva Euroopa äriühingu teated;
7) eluruumide erastamise teated;
8) enampakkumise teated;
9) enampakkumise edasilükkamise teated;
10) enampakkumise peatamise teated;
11) enampakkumise tühistamise teated;
12) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise teated;
13) geoloogilise uuringu loa taotlemise teated;
14) geoloogilise uuringu load;
15) halduslepingu sõlmimise teated;
16) jagunemisteated;
17) jagunemislepingu sõlmimise teated;
18) jäätmekavade algatamise teated;
19) jäätmeveo konkursi teated;
20) jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teated;
21) jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated;
22) joogivee müümisloa taotlemise teated;
23) juriidilise isiku pankrotimenetluse teated;
24) juriidilise isiku pankrotiteated;
25) juriidilise isiku vara arestimise teated;
26) jäätmeloa andmise teated;

27) jäätmeloa taotlemisteated;
28) intressimäära avaldamise teated;
29) investeeringutoetuse dokumentide esitamise tähtaegade teated;
30) kaevandamisloa taotlemisteated;
31) kaevandamisloa väljastamisteated;
32) kalapüügi korraldamise teated, kaasa arvatud ministri käskkirjad;
33) keskkonnamõju hindamise teated;
34) kiirgusohutuse riikliku arengukava teated;
35) kiirgustegevusloa teated;
36) kinnistamisteated (juriidilistele isikutele);
37) kohalike maksude maksuhalduri teated;
38) kohaliku omavalitsuse teated;
39) laiendatud kollektiivlepingute teated;
40) Konkurentsiameti teated;
41) konkursiteated;
42) korteriomanditeated (juriidilistele isikutele);
43) likvideerimisteated;
44) loodusobjekti kaitse alla võtmise teated;
45) loomkatse läbiviimise loa andmise teated;
46) maa enampakkumisega erastamise teated;
47) maa korralise hindamise teated;
48) maa munitsipaalomandisse andmise teated;
49) maa munitsipaalomandisse andmise tühistamise teated;
50) maa riigi omandisse jätmise teated;
51) maakonnaplaneeringu kehtestamise teated;
52) maavanema korraldused;
53) Maksu- ja Tolliameti teated, mis on adresseeritud juriidilisele isikule;
54) metroloogia keskasutuse ülesannete täitmise teated;
55) mitteeluruumi erastamisele mittekuuluvaks tunnistamise teated;
56) nakkusohtliku materjali tegevuslubade teated;

57) nõuandekeskuse tunnustamise taotlemise teated;
58) ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemisteated;
59) ohtlike jäätmete käitluslitsentsi väljastamisteated;
60) osakapitali vähendamise teated;
61) peremehetute ehitiste hõivamise teated;
62) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti teated;
63) raudteeinfrastruktuuri avaliku kasutamise teated;
64) raudteel avaliku reisijateveoteenusega seonduvad teated;
65) riigietaloni labori ülesannete täitmise teated;
66) riigiasutuste ümberkorraldamise teated;
67) Riigikohtu esimehe teated;
68) riigimaa kasutusvaldusse andmise teated;
69) riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated;
70) riigivara rendileandmise teated;
71) riigivara tasuta kasutusse andmise teated;
72) riigivara võõrandamise teated;
73) saasteloa väljastamisteated;
74) saastuse kompleksloa taotlemise teated;
75) saastuse kompleksloa väljastamise teated;
76) sundlõpetamise teated;
77) tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade teated;
78) tugietaloni labori ülesannete täitmise teated;
79) ohutustunnistuste teated;
80) äriregistri teated;
81) äriühingu ümberkujundamise teated;
82) äriühingu ümberkujundamise teate tühistamise teated;
83) ühinemislepingu sõlmimise teated;
84) ühinemisteated;
85) vee erikasutusloa taotlemise teated;
86) vee erikasutusloa väljastamise teated;

87) veemajanduskava algatamise menetluse teated;
88) veemajanduskava kinnitamise teated;
89) väärtpaberite kontohaldurite teated;
90) üldgeoloogilise uuringu loa taotlemise teated;
91) üldgeoloogilise uuringu load;
92) ümberkruntimise algatamise teated, kui need ei sisalda isikuandmeid.

