KORRALDUS
Jüri

20. oktoober 2015 nr 1597

Väljaande „Rae Sõnumid“ kuulutuste
hinnakirja kehtestamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3, Rae Vallavalitsus
annab
korralduse:
1. Kehtestada reklaami ja kuulutuste avaldamise hinnad alates 2016. aastast
väljaandes „Rae Sõnumid“ alljärgnevalt:
Reklaampinna mõõt
Hind füüsilistele
Hind juriidilistele isikutele
isikutele (v.aFIE-d) ja FIE-dele
1 lk (180 x 257 mm) laius x
kõrgus

270 EUR

270 EUR

½ lk (180 x 125 mm)

149 EUR

149 EUR

¼ lk (87 x 125 mm)

78 EUR

78 EUR

1/6 lk (118 x 59mm) (56 x
125mm)

15 EUR

39 EUR

1/12 lk (56 x 59 mm)

9 EUR

18 EUR

Reakuulutus (kuni 170
tähemärki)

5 EUR

9 EUR

Õnnitlused, kaastundeavaldused
(1/12 lk)

5 EUR

5 EUR

Tänuavaldused (1/12 lk)

Tasuta

Tasuta

2. Kehtestada töökuulutuste
alljärgnevalt:

avaldamise



1/12 lk (56 x 69 mm) Hind 14,4 EUR



1/6 lk (118 x 59mm) Hind 31 EUR



1/4 lk /87 x 125 mm) Hind 62,4 EUR

hinnad

Suurematel pindade tellimisel arvestatakse tavahinda.

väljaandes

“Rae

Sõnumid”

3. Tavareklaami avaldamisel rohkem kui 3 korda on hinnasoodustus 10% hinnast ning
reklaami avaldamisel rohkem kui 10 korda on hinnasoodustus 30% hinnast.
Hinnasoodustuse saamiseks tuleb maksta kogu tellimuse eest korraga.
4. Kuulutuste avaldamine väljaandes Rae Sõnumid ja valla veebilehel on Rae
Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning Rae valla osalusega sihtasutustele ja
mittetulundusühingutele tasuta.
5. Sihtasutustele ja mittetulundusühingutele kehtib kuulutuse avaldamisel
hinnasoodustus 50% juriidilistele isikutele kehtestatud hindadest. Seejuures kehtib
antud hinnaalandus mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, kes osutavad
teenuseid Rae valla elanikele või nende huvides ning kuni ½ lehekülje suurusele
reklaamile ühe lehenumbri kohta ühele sihtasutusele või mittetulundusühingule.
6. Rae valla elanikele suunatud tasuta avaliku ürituse kuulutuse avaldamine on
ajalehes Rae Sõnumid tasuta.
7. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 25.09.2012 korraldus nr 967 „Väljaande
„Rae Sõnumid“ kuulutuste hinnakirja kehtestamine.“
8. Avaldada käesolev korraldus valla veebilehel.
9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest vallakantseleis.
10. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama
või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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