Hea valla elanik!
Kui sa ei ole erinevatel põhjustel veel registreerinud oma elukohta Raasiku vallas, siis palun mõtle
hästi järele, kas nüüd oleks selleks õige aeg!
Miks on iga valda registreeritud elanik vallale oluline?
Sinu kodukoha jaoks on iga inimene oluline, sest suurem osa rahalistest vahenditest, mida saab
kasutada elukeskkonna arendamiseks ja teenuste osutamiseks, tuleb rahvastikuregistris valda
registreeritud elanike palgatulust. Riik kannab iga meie elaniku brutotasust 2020.aastal 11.96%
vallale. Seega iga inimene, kes siin elab, aga ei registreeri rahvastikuregistris oma elukohana
Raasiku valda, tähendab laekumata jäänud maksuraha ning seeläbi väiksemaid võimalusi
elukeskkonna ja teenuste arendamiseks.
Miks on kasulik registreerida end Raasiku valla elanikuks?
Elukoha registreerimine on oluline, et kohalik omavalitsus saaks osutada erinevaid avalikke
teenuseid alates alusharidusest kuni tänavavalgustuseni.
Iga omavalitsus pakub oma elanikele toetusi ja erinevaid soodustusi, kuid nende taotlemiseks on
vaja sissekirjutust sellesse omavalitsusse, kus toetust taotletakse. Kui olete Raasiku valla elanik,
avaneb võimalus taotleda Raasiku vallavalitsuselt mitmesuguseid toetusi, teenuseid ja soodustusi.
Koduvalda registreeritud elanikule kehtib kodualuse maamaksu vabastus (tiheasutusega aladel
1500 m2 ning hajaasustusega aladel 2ha ulatuses). Kodualuse maamaksu vabastuse saamise
eelduseks on registrijärgne aadress 31. detsembri seisuga.
Soovime kõik, et meie kodukoha teed oleksid korras, tänavad valgustatud, et meil oleks piisavalt
lasteaiakohti ning kooliharidust pakutaks edaspidigi vähemalt samas mahus, et koduvalla avalikud
hooned oleksid remonditud, soojad ja kaasaegsed, et oleks tagatud ohutu liiklemine nii noortele
kui eakatele, et meie valda ehitataks kergliiklusteed.
Kuidas saad aidata oma kodukohta paremaks muuta?
Füüsilise isiku tulumaksuga maksustatavast palgatulust laekub vallale 11,96%. Tulumaks ongi
valla eelarve peamine sissetulekuallikas. Elanike maksutulu eest saame arendada üldist heaolu,
parandada ning ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid ja tänavavalgustust, luua juurde lasteaiakohti,
panustada külade arengusse jne.
Raasiku vald on läbi viimase aastakümne olnud stabiilselt arenev piirkond, aga meil saaks veel
paremini minna, kui kõik reaalselt Raasiku vallas elavad inimesed ennast ka oma koju
registreerivad ja seeläbi koduvalla arengule kaasa aitavad.
Siinjuures on oluline kuupäev 31.12.2019. Selleks kuupäevaks Raasiku valda registreerunute
brutotasust 11,96% laekub 2020 aastal meie koduvalda. Kui registreerid end kasvõi 1 päev hiljem,
siis Sinu panus valda veel algaval aastal ei jõua.

Kuidas kontrollida oma elukoha aadressi ja esitada elukohateadet omavalitsusele?
Rahvastikuregistris olevaid elukohaandmeid saab kontrollida pöördudes Raasiku vallavalitsuse
registripidaja poole või ID-kaardiga kodanikuportaali www.eesti.ee sisenedes, kus saate esitada
päringu enda andmete kohta.
Lisaks on võimalik elukohateadet esitada otse omavalitsusele ja selleks on kaks võimalust. Üks
variantidest on välja printida elukohateate blankett valla koduleheküljelt ning saata see täidetult
ning allkirjastatult koos isikutõendava dokumendi koopiaga aadressile Raasiku Vallavalitsus,
Tallinna mnt 24, Aruküla, Raasiku vald või tuua teade ise vallavalitsuse registripidajale.
Vallamajja tulles peab olema kaasas isikut tõendav dokument. Teine variant on allkirjastada
elukohateade digitaalselt ja saata see aadressile heli.tenslind@raasiku.ee
Registripidaja kontakt on 60 70 470, heli.tenslind@raasiku.ee. Rohkem elukohateate esitamisest
saab lugeda siit.
Kampaaniainfo
Nende inimeste vahel, kes ajavahemikus 01.01– 31.12.2019 on rahvastikuregistris registreerinud
oma elukohana Raasiku vallas paikneva elukoha, LOOSIME VÄLJA VIIS ÕNNELIKKU, kellel
on võimalus valida järgmiste vallaga seotud kingituste vahel:
 Aruküla mõisa rent ühe ürituse läbiviimiseks
Võitja saab enda poolt valitud ajal 2020 aasta jooksul mõisa saalis läbi viia/korraldada oma isiklik
üritus. Saali aeg tuleb eelnevalt broneerida (aegu, mis on juba broneeritud või kooli kasutuses,
broneerida ei saa). Võitja saab saali kasutada kooskõlas hea tavaga ja mõisakooli kodukorraga.
 Raasiku Spordihoone jõusaali aastane kasutus
Võitja saab kasutada Raasiku Spordihoone jõusaali 2020 aasta jooksul piiramatult, aegadel, mil
jõusaal on avatud.
 Aruküla Kultuuriseltsi poolt korraldatud kultuuriürituse külastus kahele
Võitja saab külastada koos kaaslasega 2020. aasta jooksul Aruküla Kultuuriseltsi poolt
korraldatavat kultuuriüritust (teatrietendust või kontserti). Väljavalitud üritusest saab osa võtta
vabade kohtade olemasolul.
 2020. aasta Sõnumitooja tellimus
Võitja saab oma postkasti ajalehe Sõnumitooja terve aasta vältel.

