




K O R R A L D U S

Haapsalu,		        16. detsember 2010 nr 734




Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt 
osutatavate teenuste hindade kehtestamine eurodes. 


Arvestades „Euro kasutusele võtmise seaduse“ § 5 lõikeid 1 ja 2 ning Eesti üleminekut
eurole alates 1. jaanuarist 2011 ning juhindudes, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

korraldab:
Muuta Haapsalu Linnavalitsuse 13.06.2002.a korraldusega nr 311 ja Haapsalu Linnavalitsuse 19.12.2007.a korraldusega nr 989 kinnitatud Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinda tulenevalt üleminekust eurole ja kinnitada Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt osutatavate teenuste hinnakiri Lisa 1.
Muuta Haapsalu Linnavalitsuse 19.12.2007.a korraldusega nr 988 kinnitatud „Lääne Maakonna Keskraamatukogu lugejatelt tagatise võtmise ja tagastamise kord“ tulenevalt üleminekust eurole vastavalt Lisale 2.
Korraldus teha teatavaks Lääne Maakonna Keskraamatukogule (info@lib.haapsalu.ee ).
Korraldus jõustub teatavakstegemisega.





Urmas Sukles
Linnapea			Erko Kalev
			Linnasekretär
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LÄÄNE MAAKONNA KESKRAAMATUKOGU TASULISED TEENUSED

1. Paljundustööd		 

Paljundustöid tehakse eranditult raamatukogu paberile

Mustvalge paljundus:
Koopiad raamatukogu fondi materjalidest:
   	Formaat A4 ühepoolne            	0,06 €
 	Formaat A4 kahepoolne		0,09 €
 	Formaat A3 ühepoolne		0,12 €
 	Formaat A3 kahepoolne 	0,19 €
Koopiad raamatukogu fondi mittekuuluvatest materjalidest:
   	Formaat A4 ühepoolne 		0,12 €
 	Formaat A4 kahepoolne 	0,19 €
 	Formaat A3 ühepoolne 		0,25 €
 	Formaat A3 kahepoolne 	0,31 €

Värviline paljundus: 
Formaat A4 ühepoolne	0,63 €
Formaat A 4 kahepoolne 	0,95 €
Formaat A3 ühepoolne 	1,59 €
Formaat A3 kahepoolne 	2,23 €

2. Printimine

Printimistöid tehakse eranditult raamatukogu paberile

Mustvalge printimine
Formaat A4 ühepoolne            		0,06 €
 	Formaat A4 kahepoolne		0,09 €
 	Formaat A3 ühepoolne		0,12 €
 	Formaat A3 kahepoolne 	0,19 €

Värviline printimine
Formaat A4 ühepoolne               0,63 €
 	Formaat A3 ühepoolne	1,59 €

3. Skanneerimine
Skanneerimine ja faili salvestamine kliendi andmekandjale 0,06 €	
Skanneerimine ja väljaprintimine - hind vastavalt printimise hinnakirjale

4. Faksile ja faksiga saatmine	0,06 € / 1 A4 formaat
 
5. Ruumide rentimine aadressil Haapsalu, Wiedemanni 11
   	Raamatukogu lahtiolekuaegadel 12,78 € / 1 tund
 	Väljaspool lahtiolekuaega	12,78 € / 1 tund + 1,91 €                                               		1 tund valvuri töötasu
 
6. Inventari kasutamine
    Lauad, toolid, näitusevitriinid, audio-videotehnika 6,39 € /
                                                  1 päev + varalise vastutuse leping
 
7. Avaliku internetipunkti teenused
	Ühe- või kahepoolne prinditud leht		0,06 €
 	Tekstitöötlusprogrammidega töötamine		0, 95 € / 1 tund

8. Raamatukogu poolt kujundatud elektrooniline magnetkaart (edaspidi lugejapilet)
Lugejapilet maksab 0,95 €;
Lugejapilet põhikoolide õpilastele, pensionäridele ja invaliididele staatust tõendava dokumendi alusel maksab 0,63 €;
Lugejapilet eelkooliealistele lastele on tasuta;
Lugejapileti kaotamisel või rikkumisel maksab lugejapilet kõigile 0,95 €.

9. Viivise suurus, mida nõutakse lugejalt, kes ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks
Õigeaegselt tagastamata teavikute eest võetakse viivist 0,03 € iga viivitatud päeva kohta; 
Viivist võetakse täiskasvanutelt, üliõpilastelt, ametikoolide õplastelt ja gümnasistidelt; 
Viivist ei võeta põhikooli- ja algkooliõpilastelt ning eelkooliealistelt. 
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1. Väljaspool Lääne maakonda elavatelt lugejatelt võetakse teavikute kojulaenutamisel tagatist.
Ühe teaviku tagatise suuruseks on antud teaviku hind, väljaarvatud enne 2010.a. ilmunud raamatutel, mille hind on seoses euro kasutusele võtmisega 0,00 €;
	Enne 2010.a. ilmunud raamatu tagatisraha, mille hind on seoses euro kasutusele võtmisega 0,00 €, on 3,19 €;
	Tagatise tasumise kohta annab raamatukogu kviitungi;
	Kui lugeja on teavikud  tagastanud, makstakse talle kviitungi esitamisel raha tagasi;
	Väljavõtmata tagatissummad säilitatakse kaks aastat (alates teavikute viimasest tagastamistähtpäevast), mille möödumisel jääb raha raamatukogule.





