VIIMSI VALLAVALITSUS
MÄÄRUS

Viimsi

09. detsember 2020 nr 21

Viimsi Raamatukogu ruumide üüri ja teenuste hinna kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, Viimsi valla
põhimääruse § 44 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 14
“Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 2 lõike 3 punkti 7
alusel:
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Viimsi valla hallatava asutuse Viimsi Raamatukogu ruumide
üürihinnad ning eriteenuste ja lugejapileti hinnad.
§ 2. Viimsi Raamatukogu ruumide üürihinnad
(1)
1)
2)

Suur saal (100 istekohta):
tunni hind 20 eurot;
päeva hind 100 eurot;

(2)
1)
2)

Väike saal (50 istekohta):
tunni hind 15 eurot;
päeva hind 50 eurot.

(3)
1)
2)

Rühmaruum „Kevade“ (12 istekohta):
tunni hind 10 eurot;
päeva hind 40 eurot.

(4)
1)
2)

Rühmaruum „Suvi“ (6 istekohta):
tunni hind 5 eurot;
päeva hind 20 eurot.

(5)
1)
2)

Rühmaruum „Sügis“ (12 istekohta):
tunni hind 10 eurot;
päeva hind 40 eurot.

(6)

Ruumide kasutamise hinnad sisaldavad kiire interneti kasutamise võimalust ning heli-ja
videokonverentsi tehnika kasutamise võimalust.

(7)

Ruumide kasutamise hinnad sisaldavad 1 (ühe) tunni tasuta ettevalmistusaega.

(8)

Hinnad kehtivad raamatukogu lahtiolekuaegadel.

(9)

Ruumide üürimisel raamatukogu ametliku tööaja väliselt lisandub ruumide üürihinnale
25%.

§ 3. Eriteenuste hinnad
(1)
1)
2)
3)
4)

Mustvalge valguskoopia ja väljatrükk:
formaat A4, ühepoolne 0,10 eurot;
formaat A4, kahepoolne 0,20 eurot;
formaat A3, ühepoolne lehekülg 0,20 eurot;
formaat A3, kahepoolne lehekülg 0,40 eurot.

(2)
1)
2)
3)
4)

Värviline valguskoopia ja väljatrükk:
formaat A4, ühepoolne 0,75 eurot;
formaat A4, kahepoolne 1,50 eurot;
formaat A3, ühepoolne lehekülg 1,50 eurot;
formaat A3, kahepoolne lehekülg 3 eurot.

(3)

Digitaalkoopia tegemine (skaneerimine) üks lehekülg, formaat A4 või A3 0,15 eurot.

(4)

3D printeri filamendid PLA Tough PLA ja PVA gramm 0,10 eurot.

(5)

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel lugeja soovil tellitud teavikute saatmis- ja
tagastamiskulud tasub lugeja vastavalt AS Eesti Posti hinnakirjadele.

§ 4. Skaneerimise tingimused
(1)

Skaneerimine toimub raamatukogu töötaja vahendusel.

(2)

Korraga võib skaneerida maksimaalselt 10 lehte raamatutest, ajakirjadest, fotodest,
joonistest, skeemidest, käsikirjalistest materjalidest ja muudest paberdokumentidest.

(3)

Skaneerimine on tekstituvastuseta.

(4)

Eraldusvõime skaneerimisel on 200 kuni 400 dpi.

(5)

Failid salvestatakse järgmistes vormingutes: JPEG (laialtkasutatav pildiformaat) või PDF
(Adobe loodudplatvormist sõltumatu vorming teksti, graafika jms esituseks).

(6)

Skaneeritud dokumentide salvestamine ja edastamine toimub olenevalt faili suurusest või
tellija soovist, lugeja isiklikule andmekandjale või e-postiga.

§ 5. Lugejapileti hind
(1)

Lugejapileti hind on 2 eurot.

(2)

Lugejapileti hind õpilastele ja pensionäridele on 1 euro.

(3)

Lugejapileti vormistamine isikut tõendavale dokumendile on (nt ID-kaardile) tasuta.

(4)

Lugejapileti väljavahetamine vöötkoodi kulumise või tehnilise vea tõttu on tasuta.

§ 6. Soodustused
(1)

Viimsi valla poolt finantseeritavatele asutustele ja organisatsioonidele ning Viimsi
Vallavalitsuselt rahalist toetust saavate kultuuri-ja haridusprojektide läbiviimiseks on
määruses nimetatud ruumide kasutamine tasuta. Soodustus ei kehti raamatukogu
kinnioleku aegadel. Soodustus ei kehti, kui ruumide kasutamisega kaasneb
majandustegevus (tulu pääsmete müügist, osalustasudest vms).

(2)

Õppematerjale saavad Viimsi valla üldhariduskoolide õpilased kuni 5 lehte paljundada
tasuta.

(3)

Viimsi valla pensionäridele ja üldhariduskooli õpilastele rakendatakse soodushinda 50%
ulatuses § 3 lõigetes 1-3 kehtestatud hindadest.

(4)

Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodustusi käesoleva määrusega
kehtestatud hinnakirjast.

§ 7. Rakendussätted
(1)

Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 9. mai 2014 määrus nr 13 „Viimsi
Raamatukogu eriteenuste ja lugejapileti hinna kehtestamine“.

(2)

Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 27. novembri 2019 määrus nr 13
„Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu ruumide üürihinna kehtestamine“.

(3)

Määrus jõustub alates 1. jaanuarist 2021.a.
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