Tapa valla ajalehe väljaandmise hea tava
1. Üldsätted
(1) Tapa valla ajalehe Sõnumed/Tapaskije Vesti (edaspidi Ajaleht) väljaandmisel juhindutakse
ajakirjanduse heast tavast ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.
(2) Ajalehes avaldatakse eelkõige:
1) Tapa vallaga seotud materjale;
2) elanike jaoks uudisväärtust ja olulist teavet sisaldavaid materjale;
3) vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite kokkuvõtteid ja ametlikke teateid.
(3) Ajaleht aitab kaasa Tapa valla hea maine kujundamisele.
(4) Ajaleht ei ole ühegi valimisliidu ega erakonna häälekandjaks.
(5) Ajalehe toimetaja on avalike suhete spetsialist, kelle ettepanekul kinnitab vallavalitsus Ajalehe
kolleegiumi kolmeks aastaks.
(6) Omal soovil kolleegiumist lahkumiseks esitab liige kirjaliku avalduse.
(7) Ajalehe toimetaja ettepanekul kinnitab vallavalitsus nelja kuni kuueliikmelise Ajalehe
kolleegiumi, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Kolleegiumi
kokkukutsumise eesmärk on kuulata ära toimetaja seisukohad järgmise eelarveperioodi Ajalehe
väljaandmise kohta ja jälgida Ajalehe väljaandmise korrast kinnipidamist.
(8) Kolleegiumi koosolekud võivad toimuda elektroonselt.
(9) Kolleegium on Ajalehe toimetajale nõuandev organ, mille liikmetel puudub vallas poliitiline
huvi.
2. Ajalehe väljaandmine
(1) Ajalehe koostamist ja väljaandmist korraldab toimetaja, kelle eestvedamisel on korraldatud
keeleline toimetamine ning korrektuur, kujundamine, küljendamine ja trükkimine.
(2) Toimetaja ülesandeks on Ajalehele seatud üldisi põhimõtteid järgides tagada Ajalehe:
1) igakuine ilmumine (va juulikuu);
2) optimaalne maht;
3) sisuline ja vormiline hea kvaliteet.
(3) Toimetajal on õigus:
1) kinnitada kaastööde vastuvõtmise aeg ja vorminõuded;
2) teha autoritele põhjendatud ettepanek huvipakkuva teema käsitlemiseks, artiklite hilisemaks
avaldamiseks või avaldamata jätmiseks;
3) toimetada ning lühendada artikleid ja nende pealkirju, kooskõlastades need võimalusel artikli
autoriga;
4) avaldada infolehes artikleid ja kommentaare toimetaja valikul.

(4) Avaldatud teabe sisu eest vastutab autor.
(5) Ajalehes võib avaldada piiritletud mahus valla ettevõtjate reklaami ja valla elanikele olulist
teavet pakutavate teenuste kohta.
(6) Reklaami sisu eest vastutab selle tellija.
(7) Arvamusartikli maksimum lubatud tähemärkide arv on 2500.
(8) Tapa valla kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud teabe avaldamine toimub
osalistega eelnevalt kokkulepitud korras ja viisil. Muud valimisinfot Ajaleht ei avalda.
(9) Infoleht ilmub kord kuus (va juuli). Toimetaja ettepanekul võib välja anda pikaajaliselt ette
kavandatud, eelarves kajastatud ja sisuliselt põhjendatud eriväljaandeid või suurendatud mahuga
väljaandeid.

