
 
 

PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS 
 

 

KORRALDUS 

 

Põltsamaa 05.11.2018 nr 2-3/2018/570 

 

 

Põltsamaa Raamatukogu eriteenuste  

ja trahvide hinnakirja kehtestamine 

 

  

Põltsamaa Raamatukogu direktor on esitanud taotluse (registreeritud dokumendiregistris 24.09.2018 

nr 10-3/2018/1706-1) eriteenuste ja trahvide hinnakirja kehtestamiseks. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 järgi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega 

valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad.  

 

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3, 

rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 3, haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1 ja 2 ning § 70 lõike 1, 

Põltsamaa Vallavolikogu 12. aprilli 2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 57 lõike 8 ja 

Põltsamaa Raamatukogu direktori taotluse alusel. 

 

1. Kehtestada alates 10. novembrist 2018 Põltsamaa Raamatukogu poolt osutatavate eriteenuste ja 

trahvide hinnakiri järgmiselt: 

 

 Teenus Hind 

1.1. Kopeerimine/printimine  

1.1.1. Tekstimaterjal 1 lehekülg formaadis A4 0,20 eurot 

1.1.2. Tekstimaterjal 1 lehekülg formaadis A3 0,40 eurot 

1.1.3. Pildimaterjal 1 lehekülg formaadis A4 0,80 eurot 

1.1.4. Pildimaterjal 1 lehekülg formaadis A3 1,50 eurot 

1.1.5. Plakat 1 lehekülg formaadis A3 eripaberil 3 eurot 

1.2. Skaneerimine 1 toiming 0,50 eurot 

1.3. Avaliku internetipunkti arvutite kasutamine  

1.3.1. Esimene töötund  tasuta 

1.3.2. Iga järgnev tund 1 euro 

1.4. Raamatukogude vaheline laenutus (RVL)  

1.4.1. Raamatukogus puuduvate teavikute tellimine lugeja soovil ja 

kulul teistest raamatukogudest  

 

1.4.2. Koopia saamisel teisest raamatukogust  vastavalt saatja 

raamatukogu hinnakirjale 

1.5. Näituse- ja konverentsisaali üürimine pearaamatukogus  

1.5.1. Üks tund ilma tehnikata 8 eurot 

1.5.2. Üks tund koos tehnikaga (dataprojektor) 14 eurot 

1.5.3. Üks tund koos tehnikaga (dataprojektor+sülearvuti) 18 eurot 

1.6. Viivis tähtaja ületanud teaviku eest ööpäevas ühe teaviku 0,06 eurot 



kohta (alates 16. eluaastast) 

1.7. Kaotatud või rikutud raamat  

1.7.1. Lugeja asendab teaviku sama teavikuga   

1.7.2. Kui teavikut asendada ei saa, tasub lugeja teaviku hinna  kuni 10-kordses summas 

1.8. Raamatukogule mittevajalike ja kogudest kustutatud teavikute 

müügihind  

vastavalt teaviku 

väärtusele 0,10-5 eurot 

 

2. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Linnavalitsuse 8. mai 2017 korraldus nr 2-3/2017/46                

„Põltsamaa Raamatukogu eriteenuste ja trahvide hinnakirja kinnitamine“.  

 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud 

isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele 

haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega 

isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud 

tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margus Möldri (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem Janne Veski 

 vallasekretär 

 

 

 

 

Korraldus saadetakse: 

1. Põltsamaa Raamatukogu, rutt@jkrk.ee; 

2. Piret Nõmmiksaar, piret.nommiksaar@poltsamaa.ee; 

3. Silja Peters, silja.peters@poltsamaa.ee; 

4. Ülle Ottokar, ulle.ottokar@poltsamaa.ee. 

 


