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Viimsi valla infolehe Viimsi Teataja 

väljaandmise põhimõtted valimiseelsel 

perioodil 

1. Käesolevate põhimõtete eesmärk on tagada infoleht Viimsi Teataja (edaspidi Viimsi Teataja) 

väljaandmine valimiseelsel perioodil viisil, et vallaelanikud saavad hea ülevaate valimiste 

korraldamisest ja praktilise info hääletamisprotsessi kohta, kõiki valimistel osalevaid erakondi, 

valimisliite ja üksikkandidaate koheldakse võrdselt ning välistatud on infolehe väljaandmiseks 

eraldatud administratiivse ressursi kasutamine valimisvõitluses. 

2. Valimiseelne periood käesoleva korralduse mõistes on ajavahemik 90 päeva enne kohalike 

omavalitsuste volikogude valimise päeva. 

3. Viimsi Teataja ei osale valimiskampaaniates. 

4. Valimiseelsel perioodil hindab Viimsi Teataja toimetus kriitiliselt kõiki lehelugusid- kuidas need 

näivad ja toimivad valimiste kontekstis. Viimsi Teataja ei kajasta valimiseelsel perioodil sündmusi 

ega algatusi, mis võivad avalikkusele paratamatult olla tajutavad osana valimiskampaaniast (nt 

vallavalitsuse liikmete kohtumised kogukondadega), kuigi valimistevälisel perioodil võib see olla 

osa rutiinsetest tegevustest. 

5. Sõltumata sellest, kas tegemist on valimiseelse perioodiga või mitte, ei avalda Viimsi Teataja 

poliitilise tähendusega kajastusi (nt poliitiliste konkurentide ühekülgne kritiseerimine, sõnumites 

vaid võimupositsioonil oleva poliitiku või poliitilise ühenduse kiitmine). 

6. Viimsi Teataja ei võimenda valimiseelsel perioodil avalikku tähelepanu valimistel 

kandideerivate isikute ümber- näiteks ei avalda Viimsi Teataja valimiseelsel perioodil kohalike 

omavalitsuste valimistel kandideerijate arvamuslugusid ega intervjuusid. 

7. Viimsi Teataja ei avalda võimupositsioonilt tehtud üleskutseid ega vihjeid hääletada valimistel 

konkreetse kandidaadi, erakonna või valimisliidu poolt. 

8. Viimsi Teataja ei avalda valimiseelsel perioodil vallavalitsuse ega vallavolikogu 

tegevuskokkuvõtteid või eelneva perioodi saavutuste kirjeldusi. 

9. Viimsi Teataja ei edasta valimiseelsel perioodil avaldusi, mis puudutavad vallavalitsuse või 

vallavolikogu ja nende üksikliikmete tulevikuplaane pärast valitsemisperioodi lõppu. 

10. Viimsi Teataja ei kajasta valimiseelsel perioodil sündmusi ega algatusi, mille on korraldanud 

erakond, valimisliit või üksikkandidaat. 

11. Viimsi Teataja ei algata valimiseelsel perioodil teavituskampaaniaid, kui need pole 

objektiivsetel põhjustel just sel ajal vajalikud. 

12. Viimsi Teataja avaldab Vabariigi Valimiskomisjoni ja valla valimiskomisjoni ametlikke teateid 

valimiste korralduse ning hääletamise protseduuri kohta. 

13. Viimsi Teataja avaldab 24. septembril 2021 ilmuvas lehes valla valimiskomisjoni poolt 

ametlikult kinnitatud info Viimsi vallavolikogusse kandideerivate erakondade, valimisliitude 

valimisnimekirjade ja üksikkandidaatide andmed (kandidaadi nimi, valimisnumber ja foto). 
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14. Viimsi Teataja tagab igale valimistel osalevale erakonnale, valimisliidule ja üksikkandidaadile 

võimaluse avaldada üks tasuta reklaam oma valimisprogrammi tutvustamiseks. Tasuta 

valimisreklaamid avaldatakse 24. septembril ilmuvas lehes järgmistel põhimõtetel: 

14.1.  Iga Viimsi Vallavolikogu valimistel osalev erakond ja valimisliit saab 1/2 lehekülge oma 

reklaami avaldamiseks, üksikkandidaat 1/8 lehekülge.  

14.2. Reklaamide kujundamise korraldab reklaami tellija.  

14.3. Reklaamid peavad vastama reklaamiseaduses sätestatud nõuetele.  

15. Viimsi Teataja ei avalda erakondade, valimisliitude ega üksikkandidaatide tasulist 

valimisreklaami ega sisuturunduse artikleid. 

16. Käesolevad põhimõtted kehtivad nii Viimsi Teataja trüki- kui veebiversioonile. 

 

 


