
AVALDUS REKLAAMI PAIGALDAMISEKS 
 

Andmed reklaami omaniku kohta 

Reklaami omaniku nimi AS Reklaamipaigaldaja 

Registrikood / isikukood 99999999 

Aadress Plakati tee 1 

Telefon 666 6666 / 55 55 555 

e-post ja koduleht reklaamipaigaldaja@reklaamipaigaldaja.ee  

 
Andmed reklaami kohta 

Reklaampinna mõõdud 2x3 m 

Eksponeerimise algus ja lõpp 01.02.2012-11.03.2012 

Reklaami asukoht (küla, tee) Viimsi küla, Nelgi tee ja Gladiooli tee rist 

Lisainfo (vajadusel) Reklaam asub treileri peal 

 
Reklaami kujundus (vaade, foto või ekraanipilt) 

 
 
Reklaami asukohaskeem (ekraanipilt Maa-ameti kaardiserverist, millel asukohatähis) 

 
Kinnistu omanik või esindaja Eesnimi Perenimi 

Kinnistu omaniku või esindaja 
allkiri kooskõlastamise kohta 

allkiri / allkirjastatud digitaalselt 

 
 

Siia joonistatakse reklaami kujundus, 
sisestatakse foto või ekraanipilt.  
Ekraanipilt tehakse järgnevalt: 
1. avad arvuti ekraanil faili, kus reklaam on 
kujutatud, 2. vajutad klahvi „PrtSc“ või 
„PrtScr“ (arvuti teeb ekraanipildi), 3. avad 
Start > Programs / All Programs > 
Accessories > Paint, 4. Paintis vajutad 
klahvid „Ctrl“+“V“ alla ja ekraanipilt 
kleebitakse programmi, 5. valid Paintis 
„Select“ tööriista (katkendjoone tähisega) ja 
tähistad ära selle ala, mille soovid nüüd 
ekraanipildist välja lõigata ning valid klahvid 
„Ctrl“+“C“, 6. võtad ette avalduse, paned 
kursori vastavasse tabelisse ja vajutad 
klahvid „Ctrl“+“V“ alla ning pilt kleebitaksegi 
avaldusele. Kujundusi mitte eraldi saata 

Siia sisestatakse reklaami 
asukohaskeem. Lehel 
http://geoportaal.maaamet.ee/ 
avatakse rakendus 
„Kaardiserver“ ning kaardil 
suumitakse välja vastav koht. 
Toimitakse, nagu eelmises 
selgituses punktides 1 – 4 
toodud, seejärel valitakse 
Paintis „“Ellipse“ tööriist (saab 
valida värvi ja joone paksuse 
ning joonistatakse ellips 
kaardile. Edasi toimitakse nagu 
eelmises selgituses punktides 
5 – 6 toodud. 
Tähistust võib ka muul moel 
panna, peaasi, et see oleks 
arusaadav 

Avaldus reklaami paigaldamiseks 
esitatakse reklaami 
paigaldamiskoha ja reklaami 
kujunduse kaupa. Kui soovitakse 
mitut sama kujundusega reklaami 
paigaldada erinevatesse 
kohtadesse või mitut eri 
kujundusega sama sisuga reklaami 
ühte kohta paigaldada, siis 
koostatakse mitu avaldust 

Esimesse ossa sisestatakse 
reklaami omaniku (mitte 
tellija) andmed. Tellija ja 
omanik võivad olla samad 
isikud 

Kinnistu (millel reklaam 
paikneb) või hoone (millel 
reklaam asub) aluse kinnistu 
omaniku nõusolek. Kui soovi-
takse reklaami paigaldada 
valla teemaale, ei ole vajalik 
kooskõlastust eraldi võtta, see 
antakse reklaami paigaldamise 
loaga 

mailto:reklaamipaigaldaja@reklaamipaigaldaja.ee
http://geoportaal.maaamet.ee/


Lisade loetelu (Maanteeameti kooskõlastus vms) 

 
 
Olen tutvunud Viimsi Vallavolikogu 24.01.2012. a määrusega nr 1 „Viimsi valla reklaamimäärus“. 
Olen teadlik, et riigimaantee (Randvere tee, Rohuneeme tee, Muuga tee, Leppneeme tee ja 
Leppneeme sadama tee) kaitsevööndis (50 m äärmise sõiduraja teeteljest) reklaami 
eksponeerimisel pean selle eelnevalt kooskõlastama Maanteeameti põhja regiooniga.  
 

Kuupäev (p/k/a) 12.01.2012 

Nimi ja amet Eesnimi Perenimi, reklaamifirma direktor 

Allkiri  
allkiri / allkirjastatud digitaalselt 
 

 
 

Riigimaantee äärde pandav reklaam tuleb enne avalduse 
esitamist kooskõlastada Maanteeametiga ning saadud 
kooskõlastus lisada avalduse juurde. Kui on vajadus 
esitada muid dokumente, loetletakse need lisade loetelus 


