
1. VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISE TAOTLEJA (VÄLIREKLAAMI AVALIKUSTAJA) ANDMED

TORI VALLAVALITSUS

Pärnu mnt 12

86705 Sindi linn, Tori vald
taotlus registreeritud:

VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISE TAOTLUS1

1.1 Täidetakse, kui taotleja on eraisik
taotleja nimi: isikukood:

telefon:

reklaamiloa number:

taotleja aadress:

e-posti aadress:

taotleja nimi: registrikood:

telefon:

taotleja aadress:

e-posti aadress:

1.2 Täidetakse, kui taotleja on juriidiline isik

esindaja nimi: esindaja amet:

esindaja telefon:esindaja e-posti aadress:

1.3 Täidetakse, kui taotlejat esindab menetluses volitatud isik
volitatud isiku nimi: volitus kehtib kuni:

telefon:

volitatud isiku aadress:

e-posti aadress:

2. REKLAAMIKANDJA ANDMED

välireklaam paigaldatakse jätkuvalt riigi omandis olevale maaleasukoha katastritunnus:
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2. Täidetakse, kui reklaamikandja ei kuulu taotluse esitajale, välireklaami paigalduskoha maa või ehitise omanikule ega Tori vallale

2.1 Reklaamikandja tüüp:

olemasolev kohtkindel reklaamikandja ühissõidukile paigaldatud välireklaam

uus kohtkindel reklaamikandja

kohtkindla reklaamikandja või ühissõiduki omanik2:

2.2 Olemasoleva või paigaldatava reklaamikandja asukoht

Paigaldamise aadress:

välireklaam paigaldatakse ehitismälestisele või mälestise kaitsevööndisse välireklaam paigaldatakse kaitsealale või piirangu/ehituskeelu vööndisse

ajutine reklaamikandja, mis likvideeritakse reklaamiloa lõppemisel

1. Vorm on kehtestatud Tori Vallavolikogu 21. veebruari 2019 määruse nr 57 "Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine" § 17 lg 3 alusel

välireklaam paigaldatakse riigitee kaitsevööndisse

maa-ala omanik:

Reklaamikandja vajab elektritoidet valla tänavavalgustuse võrgust

uue välireklaami paigaldamine varem väljastatud reklaamiloa perioodi pikendamine varem väljastatud reklaamiloa muutmine

ühissõiduki reg nr ja mark4:

3. Vajadusel saab koordinaadid määrata Maa-ameti geoportaali abil https://geoportaal.maaamet.ee

Reklaamikandja asukoha ligikaudsed koordinaadid3: X: Y:

4. Täidetakse, kui välireklaam paigaldatakse ühissõidukile

Lisa 1
Tori Vallavolikogu 21.02.2019

määrusele nr 57
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5. Ruumilise välireklaami korral antakse mõõtmetena vaid reklaamiobjekti pinnalaotuse ligikaudne pindala
6. Pindalana väljendatakse kogu avalikkusele suunatud reklaamipinda s.h kahepoolse reklaami korral mõlema poole pinda kokku.
7. Maksimaalne reklaamiloa väljastamise periood on 12 kuud. Pikema eksponeerimise korral tuleb perioodi möödumisel teha uus reklaamitaotlus.
8. Nõuded teekaitsevööndisse liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks leiab Maanteeameti koduleheküljelt www.mnt.ee

4. TAOTLUSE LISAD

välireklaami kavand koos mõõtmete ja värvilahendusega

muu ______________________________________________________

5. KINNITUSED

Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed.

Olen teadlik, et pean maksustatava välireklaami korral esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni viie tööpäeva jooksul reklaamiloa
väljastamisest alates ("Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine" § 13 lg 1).

Olen teadlik, et pean välireklaami maha võtma hiljemalt reklaamiloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval ja korrastama kasutuses olnud maa-ala
või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast reklaamiloal märgitud lõpptähtaega ("Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu
kehtestamine" § 14 lg 2 p 7).

Tori Vallavalitsusel on õigus õigeaegselt maha võtmata reklaami eemaldamiseks rakendada asendustäitmist või sunniraha ("Välireklaami paigaldamise
eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine" § 15 lg 5).

Soovin otsust reklaamiloa kohta: e-posti teel tavaposti teel

6. ALLKIRJAD

nimi: kuupäev: allkiri:

Olen nõus isikuandmete töötlemisega. Olen tutvunud välireklaami paigaldamise ja avalikustamise tingimustega.

reklaamikandja joonis või foto koos kinnituslahendusega

asendiskeem, kus on ära näidatud välireklaami asukoht

hoone välisseina joonis või fotomontaaž koos välireklaamiga, kui välireklaam paigaldatakse hoonele

maa-ala omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kui maa-ala ei kuulu taotlejale või Tori vallale

reklaamikandja omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaamikandja ei kuulu taotlejale või Tori vallale

Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui välireklaam paigaldatakse riigitee teekaitsevööndisse8

Keskkonnaameti kirjalik nõusolek kui välireklaam paigaldatakse kaitsealale

Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek kui välireklaam paigaldatakse kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse või välireklaami paigaldamiseks
teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal

volikiri, kui taotlejat esindab menetluses volitatud isik

3. VÄLIREKLAAMI ANDMED

3.1 Välireklaami sisu:

kinnisvarareklaam vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi reklaam

riigi- ja omavalitsusasutuse reklaam erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam

kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel või ühistranspordi vahendi sees eksponeeritav välireklaam

muu __________________________________________________________________________________________________________________

mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam

3.2 Reklaamipinna suurus:

3.3 Välireklaami eksponeerimise aeg7:

eksponeerimise alguskuupäev: :eksponeerimise lõppkuupäev

ühepoolne tasapinnaline välireklaam kahepoolne tasapinnaline välireklaam ruumiline välireklaam5

Eksponeeritava reklaamipinna mõõtmed: kõrgus: m laius: pindala6:m m2

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata koos lisadega e-posti aadressil reklaam@torivald.ee või saata posti teel või tuua käsipostiga
aadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705, Pärnu maakond.


