KORRALDUS
Jüri

22. september 2020 nr 1252

Teabelehe Rae Sõnumid reklaamide hinnakirja kehtestamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3, Rae Vallavalitsus
annab
korralduse:
1. Kehtestada moodulreklaami avaldamise hinnad alates 01. jaanuarist 2021
teabelehes Rae Sõnumid alljärgnevalt:
Reklaampinna mõõt (mm)

Hind
(käibemaksu ei
lisandu)

180 x 257 (1 lk)

400 EUR

180 x 125 (½ lk)

220 EUR

87 x 125 (¼ lk)

110 EUR

118 x 59 või 56 x 125 (1/6 lk)

55 EUR

56 x 59 (1/12 lk)

30 EUR

2. Kehtestada kuulutuste avaldamise hinnad alates 01. jaanuarist 2021 alljärgnevalt
(käibemaksu ei lisandu):
Reakuulutus eraisikule (koos tühikutega kuni
200 tähemärki)

10 EUR

Reakuulutus juriidilisele isikule või ärilisel
eesmärgil (koos tühikutega kuni 200 tähemärki)

15 EUR

Õnnitlused, kaastundeavaldused (1/12 lk)

5 EUR

Tänuavaldused (1/12 lk)

Tasuta

3. Tasuline kirjutis ettevõttest või organisatsioonist, selle toodetest, teenustest või
ettevõtmistest loetakse reklaamtekstiks ja märgistatakse ajalehes tunnusega
„sisuturundus“. Sealjuures mahutatakse kirjutis koos illustreerivate fotode või
graafikaga pinnale, millele kehtib sama hind, mis samas mõõdus moodulreklaamile.
4. Reklaami, kuulutuste ja sisuturunduslike tekstide sobilikkuse üle otsustab
vallavalitsuse kommunikatsioonijuht või teabelehe küljendaja.

5. Kehtestatud hinnast on võimalik teha alljärgnevaid soodustusi:
Soodustuse andmise eeldus

Soodustuse
protsent

Tavareklaami avaldamisel rohkem kui kolm
korda, eeldusel, et tellimuse eest tasutakse
korraga

10%

Tavareklaami avaldamisel rohkem kui 10 korda,
eeldusel, et tellimuse eest tasutakse korraga

30%

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

50%

Rae vallas tegutsevatele ettevõtetele
töökuulutuste avaldamisel

10%

6. Reklaami ja kuulutuste avaldamine väljaandes Rae Sõnumid ja valla veebilehel on
Rae Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning Rae valla osalusega sihtasutustele
ja mittetulundusühingutele tasuta.
7. Rae valla elanikele suunatud tasuta avaliku ürituse kuulutuse avaldamine on ajalehes
Rae Sõnumid tasuta.
8. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldus nr 1421 „Teabelehe
Rae Sõnumid reklaamide hinnakirja kehtestamine.“
9. Avaldada käesolev korraldus valla veebilehel.
10. Korraldus jõustub 01. jaanuarist 2021.
11. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

