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Rae valla ajalehe Rae Sõnumid väljaandmise põhimõtted
Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1
alusel, arvestades sealjuures Rae Vallavalitsuse ettepanekut
§ 1 Üldsätted
(1) Rae valla ametlik ajaleht Rae Sõnumid (edaspidi ajaleht) on asutatud vastavalt
Rae Vallavolikogu otsusele 1992.a.
(2) Ajaleht on eelkõige teabeleht.
(3) Ajalehe väljaandmist korraldab ja väljaandmise eest vastutab Rae Vallavalitsus.
(4) Ajalehe väljaandmist ja laiali kandmist finantseeritakse Rae valla eelarvest.
(5) Ajaleht ilmub üks kord kuus, vajaduse korral on vallavalitsusel õigus välja anda
erinumbreid.
(6) Ajalehte levitatakse vallamajas, valla allasutustes, internetis valla koduleheküljel
ning postitatakse valla elanike elukohas.
§ 2 Ajalehe põhiülesanded
(1) Rae Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktide avaldamine ning vallavalitsuse ja
valla asutuste tegevuse avalikustamine ning aktuaalsete ja päevakajaliste
teemade kajastamine.
(2) Tähtsamate ja keerukamate õigusaktide rakendamise selgitused vastava ala
spetsialistidelt.
(3) Valla ürituste ja sündmuste kajastamine ning vastavate teadete levitamine.
§ 3 Ajalehe väljaandmise muud tingimused
(1) Reklaami ja kuulutuste avaldamise hinnakirja kehtestab vallavalitsus.
(2) Ajalehe vaba mahu korral on lubatud avaldada kuulutuse ja meelelahutuse
rubriik.
(3) Reklaami tellimisel paketina, mis sisaldab reklaami avaldamist järjestikku enam
kui kolm korda, on hinnasoodustus 10% Rae Vallavalitsuse poolt kehtestatud
hinnast. Reklaami tellimisel paketina, mis sisaldab reklaami avaldamist
järjestikku enam kui kümme korda, on hinnasoodustus 30% Rae Vallavalitsuse
poolt kehtestatud hinnast.
(4) Kuulutuste avaldamine ajalehes ja valla veebilehel on Rae Vallavalitsusele,
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tutvustamiseks tasuta. Valla asutustel ning Rae valla osalusega sihtasutustel ja
mittetulundusühingutel ei ole õigust avaldada tasuta nende ruumides tegutsevate
vallaelanikele tasulisi teenuseid pakkuvate teiste juriidiliste või füüsiliste isikute
reklaami.
(5) Sihtasutustele ja mittetulundusühingutele kes osutavad tasulisi teenuseid Rae
valla elanikele või nende huvides, kehtib kuni ½ lehekülje suuruse reklaami
avaldamisel hinnasoodustus 50% Rae Vallavalitsuse poolt juriidilistele isikutele
kehtestatud hindadest ühe lehenumbri kohta.
(6) Rae valla elanikele suunatud osalustasuta ürituse, huvitegevuse, õppetegevuse,
treeningringe reklaamiva kuulutuse avaldamine on ajalehes tasuta.
§ 4 Lugejate ettepanekud ja märkused
(1) Lugejate ettepanekud ja märkused ajalehe vormi ja sisu osas esitatakse ajalehe
toimetajale, mille kohta toimetaja esitab vajadusel oma seisukohad Rae
Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonile ning komisjon esitab oma
seisukohad Rae vallavolikogule.
§ 5 Rakendussätted
(1) Ajalehe väljaandmise, väljaandmise põhimõtete muutmise ja väljaandmise
lõpetamise otsustab vallavolikogu.
(2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 24. oktoobri 2000 määrus nr 31 „Rae
Sõnumite väljaandmise põhimõtted“, Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2008 määrus
nr 80 “Rae Vallavolikogu 24.oktoobri 2000 määruse nr 31 „Rae Sõnumite
väljaandmise põhimõtted“ muutmine“ ja Rae Vallavolikogu 13. aprilli 2010
määrus nr 19 „Rae Vallavolikogu 24. oktoobri 2000 määrusega nr 31 kinnitatud
ajalehe Rae Sõnumid väljaandmise põhimõtete muutmine“.
(3) Käesolev määrus jõustub 04.12. 2010.

Tarmo Klaar
Vallavolikogu aseesimees

Seletuskiri Rae Vallavolikogu määruse eelnõule „Rae valla ajalehe Rae Sõnumid
väljaandmise põhimõtted“ juurde
12.10.2010
Tulenevalt asjaolust, et korduval Rae valla ajalehe Rae Sõnumid väljaandmise
põhimõtete muutmisel on tulnud sisse kehtivasse korda mõningased formaalsed
ebatäpsused, on mõistlik kehtestada kõnealune kord uuesti ja tunnistada varasemalt
muudetud kord ja kõik seda muutvad määrused kehtetuks. Samuti peab Rae
Vallavalitsus mõistlikuks täpsustada võrreldes seni kehtinud ajalehe väljaandmise
põhimõtetega uues korras tingimusi, kes ja millises määras saavad hinnasoodustust
oma kuulutuse avaldamisel.
Lähtudes eeltoodust teeb Rae Vallavalitsus ettepaneku kehtestada ajalehe Rae
Sõnumid väljaandmise põhimõtted vastavalt käesolevas eelnõus esitatule.

