rAnve vALLAVALrrsus
KORRALDUS
Ajalehe Jiirva Valla Leht ilmumissageduse,
mahu ja hindade kinnitamine
8. jaanuar 2018

Jiirva-Jaani

nr 6

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 l6ike 1 punkti 3,
haldusmenetluse seaduse $ 75, halduskohtumenetluse seadustiku $ a0 ja $ 46 alusel.
1. Kinnitada ajalehe Jiirva

Valla Leht ilmumissageduseks iiks kord kalendrikuus, v.a augustis,

kui leht ei ilmu.
2. Kinnitada ajalehe JarvaValla Leht mahuks viihemalt 16 kiilge (formaat 315 x 370 mm).
3. Vajadusel vdib viilja anda lisanumbreid, mille mahtu kindlaks ei miiiirata.

4. Kinnitada ajalehe Jtirva Valla Leht jtirgnevad reklaamihinnad:
4.1. reklaarri suurus:
1 moodul (1/48 1k,45 x 39 mm)
2 moodulit (11241k,94x39 vdi 45 x 82 mm)
4 moodulit (lll2lk,94 x 82 mm)
6 moodulit (1/8 lk, 143 x 82 v6i 94 x 124 mm)
8 moodulit (Il6lk,l92x 82 v6i 94x167 mm)
12 moodulit (ll4lk,l43 x 176 v6i 290 x 82 mm)
24 moodulit(ll2lk;290x167 vdi 143 x 339 mm)
48 moodulit (1 lk, 290 x 339 mm)

7 eurot
14 eurot

25 eurot
32 ewot
40 eurot
54 eurot
110 eurot
210 eurot

4.2. rcaktnlutus (kuni 170 t?ihemiirki) 3 eurot, iile 170 tiihemiirgi 5 eurot.
5. Tasuta avaldatakse:

5.1. tcicikuulutus reakuulutusena kui ka moodulreklaamina valla territooriumil asuvatele
ettev6tetele;
5.2. dnnitlused ja kaastundeavaldused;
5.3. t?inuavaldused;
5.4. MTU-de ja seltsingute, mille tegevus toimub Jiirva valla territooriumil vdi on suunatud
Jiirva valla elanikele, teated ja reklaam;
5.5. Jiirva Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused.
6. Tasuline reklaam ilmub iildjuhul viimasel ktiljel.

7. Reklaamitellimused edastatakse lehe toimetajale e-posti aadressil arnika@aleht.ee.

8. Kuulutuste ja reklaamide eest tasutakse arvete alusel J2irva Vallavalitsuse arvelduskontole
EE2I t0107 02000 622006.
9. Korraldust on v6imalik vaidlustada 30 piieva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus siitestatud korras v6i vaide Jiirva
Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses s[testatud korras.
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0. Korraldus j dustub teatavakstegemisest.
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Vallavanem
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