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Peipsiääre valla lehe lehepinna kasutamise
hinna kehtestamine
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla,
Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ § 1
lõigete 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala
valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“
muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89
„Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi
Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“,
Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla
ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47
„Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse
nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara
Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“
alusel moodustati Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla
ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määrati Peipsiääre vald. Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 92 lõigete 1 ja 2 kohaselt tekib haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel õigusvõime kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval ning ühinemise tulemusena moodustunud
Peipsiääre vald on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane. Võttes aluseks
Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete
registreerimine“ ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 3, on
Peipsiääre valla moodustamise päev 23.10.2017.
Haldusreformi seaduse § 12 lõike 7 kohaselt juhul, kui Vabariigi Valitsuselt ühendamise
ettepaneku saanud volikogud ühinemiskokkulepet ei kinnitanud ja valitsus ühendas sellise
omavalitsuse volikogude algatusel ühendamist taotlenud kohaliku omavalitsuse üksustega, kes
on kinnitanud ühinemislepingu, võetakse kohaliku omavalitsuse üksuse nime, liigi ja sümboolika
kasutamisel aluseks selle kohaliku omavalitsuse üksuse nimi, haldusüksuse liik ja sümboolika,
kellega omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastav kohaliku omavalitsuse
üksus ühendatakse või liidetakse. Tulenevalt haldusreformi seaduse § 16 lõikest 2 kui
ühinemislepingut või ühinemiskokkulepet ei ole kinnitatud, võetakse aluseks selle kohaliku
omavalitsuse üksuse põhimäärus, kellega omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile
mittevastav kohaliku omavalitsuse üksus liidetakse või ühendatakse. Alatskivi valla, Peipsiääre

valla ja Vara valla ühinemislepingu punkti 4.6. alusel jääb kuni omavalitsuste ühinemise teel
moodustunud valla sümboolika kinnitamiseni kasutusse Vara valla vapp ja lipp ning punkti 6.2.
kohaselt kuni uue valla põhimääruse kehtestamiseni, mis peab toimuma hiljemalt 6 kuud pärast
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamist, tegutseb vald Vara valla põhimääruse alusel.
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3
alusel.
1. Kinnitada Peipsiääre valla lehe lehekülje mõõtmed 315mm x 420 mm.
2. Kinnitada Peipsiääre valla lehe lehepinna osade mõõdud ja moodulid alljärgnevalt:
Pind ja mõõdud
(43,3 mm x 30 mm või 91,6 mm x 20 mm)
(43,3 mm x 60 mm või 91,6 mm x 30 mm)
(91,6 mm x 43,3 mm)
(91,6 mm x 60 mm või 43,3 mm x 123 mm)
(140 mm x 60 mm või 91,6 mm x 90 mm)
(91,6 mm x 123 mm)
(284,8 mm x 60 mm või 140 mm x 123 mm)
(140 mm x 186 mm või 284,8 mm x 90 mm)
(91,6 mm x 375 mm või 284,8 mm x 123 mm)
(284,8 mm x 186 mm või 140 mm x 375 mm)
(284,4 mm x 375 mm)

1/ 36 lk
1/ 24 lk
1/ 18 lk
1/ 12 lk
1/ 9 lk
1/ 6 lk
1/ 4 lk
1/ 3 lk
1/ 2 lk
1 lk

Moodulid
0,5
1
1,5
2
3
4
6
9
12
18
36

3. Kinnitada Peipsiääre valla lehes lehepinnas kasutamise hinnad alljärgnevalt:
3.1. Reklaam (sh poliitiline)
Moodulid

Pind

0,5
1
1,5
2
3
4
6
9
12
18
36

1/ 36 lk
1/ 24 lk
1/ 18 lk
1/ 12 lk
1/ 9 lk
1/ 6 lk
1/ 4 lk
1/ 3 lk
1/ 2 lk
1

Hind
(eurodes)
6,40
12,70
19,20
25,30
38,00
50,60
76,00
101,00
135,00
202,40
380,70

3.2. Kuulutused
Liik
Reakuulutused
Leinateade, kaastundeavaldus

Pind
1 rida (27 tähemärki)
43,3 mm x 37 mm

Hind
(eurodes)
1,0
1,30

Õnnitlus

91,6 mm x 30 mm
43,3 mm x 75 mm
43,3 mm x 60 mm
90 mm x 60 mm

2,00
2,60
1,60
3,20

3. Hind sisaldab kujundustasu ja firma logo kasutamist.
5. Lehepinna tellimise aluseks on tellija kiri koos avaldatava tekstiga, mis saata Peipsiääre
Vallavalitsuse infospetsialistile e-posti aadressile viktoria.arro@peipsivald.ee või posti teel
aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartumaa. Tellimiskirjas märkida
avaldatava materjali soovitav ilmumisaeg ja kasutatava pinna mõõtmed. Materjal avaldatakse
pärast kehtiva hinna tasumist valla kassasse või ülekandega Peipsiääre Vallavalitsuse
arvelduskontole EE601010102034611007 SEB pangas.
6. Avaldavate materjalide arvestust peab ja infot annab infospetsialist Viktoria Arro e-posti teel
viktoria.arro@peipsivald.ee või telefoni teel 5554 9532.
7. Peipsiääre valla elanikele on õnnitluste, tänuavalduste, leinateadete ja kaastundeavalduste
avaldamine tasuta.
8. Peipsiääre vallas tegutsevatele ettevõtetele on reklaami avaldamine tasuta 4 korda aastas.
Igal korral on maksimaalne tasuta pind kuni 1,5 moodulit.
9. Käesoleva korralduse peale võib esitada Peipsiääre Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavakstegemise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse
teatavakstegemise päevast arvates.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Širokov
vallavanem

Jekaterina Aader
vallasekretär

