
VIIMSI VALLAVALITSUS 

KORRALDUS 

Viimsi 

03. juuli 2018 nr 378 

Ajalehe Viimsi Teataja reklaamide hinnakirja kehtestamine 

Võttes aluseks „kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lg 3: 

 

1. Kehtestada ajalehes Viimsi Teataja avaldatavatele reklaamidele ühekordse avaldamise 

eest järgmised hinnad (ilma käibemaksuta): 

 

Mooduli suurus (mm) Reklaami hind 

67 x 41   36 eurot 

67 x 88   65 eurot 

139 x 88 112 eurot 

139 x 182 (veerand lk) 190 eurot 

283 x 182 (pool lk) 360 eurot 

283 x 370 (terve lk) 690 eurot 

 

2. Kehtestada Viimsi Teataja reakuulutustele järgmised hinnad (ilma käibemaksuta): 

 

2.1.eraisikule kuni 200 tähemärki (koos tühikutega) 5 eurot; 

2.2.eraisikule kuni 400 tähemärki (koos tühikutega) 10 eurot; 

2.3.juriidilisele isikule kuni 200 tähemärki (koos tühikutega) 10 eurot; 

2.4.juriidilisele isikule kuni 400 tähemärki (koos tühikutega) 20 eurot. 

 

3. Tasuline kirjutis ettevõttest või organisatsioonist, selle toodetest, teenustest või 

ettevõtmistest loetakse reklaamtekstiks ja märgistatakse ajalehes tunnusega 

„sisuturundus“. 

 

4. Tasuline kirjutis koos illustreerivate fotode või graafikaga mahutatakse reklaampinnale, 

millele kehtib sama hind, mis samas mõõdus reklaamile. 

 

5. Reklaamide, kuulutuste ja sisuturundustekstide osas võib Viimsi Teataja toimetus teha 

järgmisi soodustusi hindades: 

5.1.ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 3 korra on soodustus – 10% 

5.2.ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 5 korra on soodustus – 15% 

5.3.ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 10 korra on soodustus – 30% 

5.4.ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 15 korra on soodustus – 40% 

5.5.ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 20 korra on soodustus – 45% 

 

6. Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodustusi käesoleva korraldusega 

kehtestatud hinnakirjast. 



 

7. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 11.05.2012 korraldus  nr 335 „Ajalehe Viimsi 

Teataja reklaamide hinnakirja kehtestamine“. 

 

8. Korraldus jõustub alates 10. septembrist 2018. a.  

 

9. Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 

7, Tallinn) või vaide Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul alates korralduse 

teatavakstegemisest. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Siim Kallas       Merit Renlund 

Vallavanem       jurist vallasekretäri ülesannetes 
 

 


