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Reklaami paigaldamise kord Rae vallas 
 
 
I. Üldsätted  
 
§ 1. Määruse reguleerimisala  
 
(1) Käesolev määrus reguleerib visuaalse tänavareklaami ja -kuulutuste paigaldamist 
ja mahavõtmist Rae valla haldusterritooriumil.  
(2) Keelatud on reklaami paigaldamine selleks mittekohandatud ja -määratud 
kohtadele (nt telefoni- ja elektripostid, ehitiste seinad-uksed, plangud jne).  
(3) Käesolevas määruses sätestatust on kohustatud kinni pidama ka maksustamisele 
mittekuuluva reklaami avalikustaja.  
(4) Määruses kasutatakse reklaamiga seotud mõisteid reklaamiseaduses ja Rae 
vallavolikogu poolt vastuvõetud reklaamimaksu kehtestamise määruses sätestatud 
tähenduses.  
 
II. Paigaldusloa taotlemine ja väljastamine  
 
§ 2. Paigaldusluba  
(1) Reklaami ja kuulutuste (edaspidi reklaam) paigaldamine on lubatud Rae 
Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt volitatud ametniku väljastatud 
paigaldusloa (lisa 1) alusel.  
(2) Paigaldusluba ei nõuta: 
1) Juriidiliselt või füüsiliselt isikult tema omandis olevale hoonele, ehitisele või 
territooriumile väljaspool teekaitsevööndi ala paigaldatava reklaami puhul. 
2) reklaami paigaldamisel  isikute poolt kuulutuste ja teadete pindalaga alla 0,5 m2 
(kaasa arvatud) väljapanekul vallavalitsuse poolt selleks spetsiaalselt paigaldatud 
reklaamimoodulitele või stendidele.  
 
§ 3. Reklaami paigaldamine ja paigaldusloa taotlemine  
(1) Reklaami paigaldamisel temale kuuluvale territooriumile või hoonele esitab 
maksumaksja koos deklaratsiooniga reklaamikavandi (foto) koos vastavate 
mõõtudega ja reklaami kinnitamise mooduse kirjeldusega; 
(2) Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami avalikustaja vallavalitsusele järgmised 
dokumendid: 
1) avaldus; 
2) reklaami paigalduskoha maa, ehitise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek 
reklaami paigaldamiseks; 
3) reklaamikavand või foto koos vastavate mõõtudega ja reklaami kinnitamise 
mooduse kirjeldusega; 
4) maa-alale paigaldamise korral asendiplaan koos maapealsete ja maa-aluste 
objektide ja kommunikatsioonide äranäitamisega;  



5) reklaamiobjekti paigaldamisel sõiduteede vahetusse lähetusse on vajalik 
liiklusohutuse eest vastutava isiku või organi kooskõlastus.  
(3) Kui reklaami paigaldamine on seotud maapinnaga püsivalt ühendatud 
reklaamialuse püstitamisega, tuleb eelnevalt taotleda selle püstitamiseks 
ehitusseaduses ja Rae valla ehitusmääruses ehitiste püstitamiseks ettenähtud load 
ja kooskõlastused.  
 
§ 4. Paigaldusloa väljastamine  
(1) Reklaamilube väljastav ametnik väljastab paigaldusloa 10 tööpäeva jooksul 
taotluse registreerimise päevast arvates.   
(2) Reklaamiobjektide paigaldamiseks Rae valla üldkasutatavale territooriumile ning 
valla omandis olevatele hoonetele ja rajatistele annab nõusoleku paigaldusloa 
väljastamiseks vallavalitsus oma korraldusega, milles märgitakse eksponeerimise 
aeg ja koht.  
(3) Paigaldusluba väljastatakse tähtajaga kuni 5 (viis) aastat.  
 
 
§ 5. Paigaldusloa väljastamisest keeldumine ja reklaami eksponeerimise 
lõpetamine  
(1) Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumise või reklaami eksponeerimise 
lõpetamise otsustab vallavalitsus korraldusega  järgmistel juhtudel: 
1) reklaami avalikustaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;  
2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses sätestatud nõuetele; 
3) reklaami avalikustajal on varasemad võlad reklaamimaksu osas; 
4) reklaami avalikustaja on eelnevalt korduvalt rikkunud reklaami ja kuulutuste 
paigaldamise korda, mille kohta on väljastatud vastavad teated või tehtud 
ettekirjutus; 
5) reklaamikavand ei sobi paigalduskoha arhitektuuri või ümbritseva keskkonnaga 
stiililt, proportsioonilt või värvilahenduselt; 
6) muudel kaalukatel põhjustel.  
 
§ 6. Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine  
(1) Paigaldusloa võib vallavalitsus oma korraldusega kehtetuks tunnistada, kui 
reklaami avalikustaja: 
1) ei ole täitnud maksuhalduri ettekirjutusi; 
2) on vähemalt kahel korral rikkunud maksumääruses ja käesolevas korras 
sätestatud nõudeid ja tingimusi; 
3) ei ole paigaldanud reklaami ühe kuu jooksul paigaldusloa väljaandmisest arvates; 
4) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid; 
5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.  
 
III. Reklaami avalikustaja kohustused  
 
§ 7. Reklaami avalikustaja kohustused  
(1) Reklaami avalikustaja on kohustatud: 
1) paigaldama reklaami vastavalt taotluses, kui see on nõutav, esitatud korras ja 
tingimustel; 
2) pidevalt jälgima reklaami väljanägemise vastavust esitatud kavandile kogu 
paigaldusloa tähtaja jooksul; 



3) kohe reklaami korrastama või selle maha võtma, kui see on rikutud, määrdunud 
või lõhutud või kujutab ohtu kodanikele või varale; 
4) reklaami olulisel määral muutmisel  paigaldusloa tähtaja või maksudeklaratsioonis 
näidatud tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele uue reklaami kavandi;  
5) täitma tähtajaliselt kõiki selleks volitatud isikute seaduslikke ettekirjutusi ja 
nõudmisi; 
6) informeerima vallavalitsust paigaldusloas sätestatud või maksudeklaratsioonis 
näidatud tähtajast reklaami lühemal eksponeerimisel; 
7) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja või maksudeklaratsioonis näidatud 
tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval; 
8) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud, kui reklaami võtab maha 
kolmas isik maksumääruse või käesoleva korra sätete rikkumisel; 
9) informeerima kolme tööpäeva jooksul vallavalitsust paigaldusloale või 
maksudeklaratsioonis märgitud vastutava isiku andmete muutumisest.  
(2) Reklaami avalikustaja on kohustatud hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud 
reklaami tagajärjel (purunemine, allakukkumine jms) kõik isikutele ja nende varale 
põhjustatud kahjud.  
 
IV. Järelevalve ja vastutus  
 
§ 8. Järelevalve  
(1) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad reklaamilube väljastav 
ametnik ja maksuhalduri kohustusi täitev ametnik. Kontrolli teostajad omavad õigust 
teha ettekirjutusi, andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või teevad taotluse 
vallavalitsusele paigaldusloa kehtetuks tunnistamiseks.  
(2) Paigaldusloata, kui see on nõutav, paigaldatud reklaamiobjektid kuuluvad 
järelevalvet teostava ametniku ettekirjutusel mahavõtmisele. Juhul kui reklaami 
avalikustajat ei ole võimalik tuvastada, kohustub reklaami mahavõtmise korraldama 
omal kulul maa või ehitise omanik.  
(3) Ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmisel korraldab reklaami mahavõtmise 
vallavalitsus, nõudes ettekirjutuse adressaadilt tehtud kulude hüvitamist.  
 
§ 9. Vastutus  
(1) Määruse rikkujate suhtes kohaldatakse karistust reklaamiseaduse §-de 232 ja   
233 kohaselt. Väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on Rae Vallavalitsuse 
järelevalve inspektor, Tarbijakaitseamet ja Ravimiamet (ravimite reklaami osas). 
 
V. Lõppsätted  
§ 10. Määruse jõustumine  
 
Määrus jõustub 01.jaanuaril 2006. a.  
 
 
 
 
 


