
TARTU LINNAVALITSUS 

MÄÄRUS 

Tartu, Raekoda 30. detsember 2003 nr 18 

Reklaami paigaldamise korra 
kinnitamine 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tartu linnavara 
eeskirja § 28 alusel. 

1. Üldsätted 
1.1. Reklaami paigaldamise kord (edaspidi: kord) reguleerib reklaami ja reklaamikandjate 
paigaldamist ning nende olemasolu: 
1.1.1. Tartu linna omandis olevatele ehitistele ja maale; 
1.1.2. Tartu vanalinna muinsuskaitsealal asuvatele ehitistele ja Tartu linnas paiknevatele 
kinnismälestistest ehitistele Muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 alusel. 

1.2. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 
reklaam - reklaam reklaamiseaduse mõttes ning liiklusväline teabevahend teeseaduse § 34 lg 1 
mõttes; 
reklaamikandja - reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis (reklaamipost, 
-tahvel, treiler jms). 
mittestatsionaarne reklaam - reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja 
muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha 
kohta vahelduvat teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa summaarselt 1 m ja reklaam ei ole 
kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega. 
linna omandis olev ehitis ja maa - ehitis ja maa, millest enamus kuulub linnale. 
luba reklaami paigaldamiseks - linnavalitsuse korraldusega antav nõusolek reklaami ja/või 
reklaamikandja paigaldamiseks linna omandis olevale ehitisele või maale ja Tartu vanalinna 
muinsuskaitsealal asuvatele ja Tartu linnas paiknevatele kinnismälestisest ehitistele. 

1.3. Linnavalitsus määrab linna omandis olevate ehitiste ja maa puhul kohad, kuhu reklaami ja/või 
reklaamikandja paigaldamine toimub konkursi alusel. Konkursi tingimused kinnitab linnavalitsus. 

1.4. Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele vastava 
reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine toimub vastavalt ehitusseadusele ja Tartu linna 
ehitusmäärusele. 

1.5. Reklaami paigaldamisel lähtutakse linnavalitsuse poolt kinnitatud välisreklaami 
kujundusprintsiipidest. 
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2. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamine 

2.1. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks esitatakse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 
(edaspidi: osakond): 
2.1.1. vormikohane avaldus; 
2.1.2. kavand koos mõõtude ja värvilahendusega; 
2.1.3. maapinnale paigaldatava reklaamikandja puhul asendiplaan mõõtkavas 1: 500 koos 
maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht. 
Reklaamikandja paigaldamisel tehno võrgu- või rajatise kaitsevööndisse on asendiplaanil nõutav 
tehno võrgu või -rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek; 
2.1.4. reklaamija/või reklaamikandja projekt ja fotomontaaž perspektiivvaates; 
2.1.5. kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek. 

2.2. Osakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras esitatud nõuetele. Kui isik jätab 
koos avaldusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid 
puudusi, määrab osakond avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla 
lühem kui 5 tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus läbi 
vaatamata. 

2.3. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamise lubamiseks koostab osakond linnavalitsuse 
korralduse eelnõu hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates vormikohase avalduse ja korra punktides 
2.1.2.- 2.1.5. nimetatud lisade esitamisest. Linnavalitsus otsustab korralduse vastuvõtmise 10 
tööpäeva jooksul nõuetekohaselt kooskõlastatud korralduse eelnõu esitamisest. 

2.4. Reklaamija/või reklaamikandja paigaldamiseks antakse luba tähtajaga kuni 3 aastat (36 kuud). 
2.4.1. Linnavalitsuse vastavasisulises korralduses märgitakse järgmised andmed: 
2.4.1.1. reklaami omanik (aadress, telefon, reg.nr või isikukood); 
2.4.1.2. reklaami asukoht; 
2.4.1.3. reklaami mõõdud; 
2.4.1.4. loa tähtaeg; 
2.4.1.5. likvideerime tähtaeg; 
2.4.1.6. märkused. 

2.5. Loa andmisest võib keelduda kui: 
2.5.1. avalduses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid; 
2.5.2. reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele; 
2.5.3. avalduse esitaja on reklaamimaksu või punktis 2.9. nimetatud rendi võlglane; 
2.5.4. avalduse esitajal on varasemaid rikkumisi reklaami ja/või reklaamikandja kohta kehtestatud 
nõuete osas; 
2.5.5. reklaam ja/või reklaamikandja ei sobi ehitise arhitektuurse stiili ja värvilahendusega; 
2.5.6. reklaam ja/või reklaamikandja ei ole kooskõlas välisreklaami kujundusprintsiipidega; 
2.5.7. avalduses soovitud kohale toimub reklaamikandja paigaldamine konkursi alusel; 
2.5.8. antud asukohas on lähiajal planeeritud alustada ehitustegevust; 
2.5.9. linn ei pea ehitise või maa omanikuna vastava reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist 
antud asukohta sobilikuks. 
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7.2. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 10. detsembri 1998. a määrus nr 42, 05. augusti 
1999. a määrus nr 42 ja 18. jaanuari 2001. a määrus nr 2. 

7.3. Määrus jõustub 5. jaanuarist 2004. a. 

Andrus Ansip 
Linnapea Jüri Mölder 

Linnasekretär 
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Lisa 
Tartu Linnavalitsuse 30. detsembri 2003. a 

määruse nr 18 juurde 

A V A L D U S 

REKLAAMI PAIGALDAMISEKS 

Palun lubada reklaamija/või reklaamikandja paigaldamist. 

Reklaami omanik 

Aadress ja telefon 

Registrikood 

Paigaldamise asukoht (aadress) 

Elektri kasutamine 

Paigaldusloa tähtaeg 

Paigaldaja on esitanud 

Reklaami paigaldamise korra ja reklaamimaksu määrusega olen tutvunud. 

(avalduse esitamise kuupäev) 

(taotleja allkiri või tema esindaja nimi ja allkiri) 

Jüri Mölder 
Linnasekretär 
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