
 

 

Sillamäe Linna Keskraamatukogu poolt osutatavate 

teenuste hindade kinnitamine 

 

 

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja § 30 lõike 3 alusel ning 

kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 13.novembri 2007.a määruse nr 68 „Sillamäe Linna 

Keskraamatukogu põhimäärus“ § 4 lõikega 4 ning läbi vaadanud Sillamäe Linna 

Keskraamatukogu direktori Elviira Sidorova 26.augusti 2014.a taotluse nr 54 (sisse tulnud 

26.08.2014.a nr 12-16/2584-1) ja arvestades teenuste osutamisega seotud kulusid, 
 

linnavalitsus annab k o r r a l d u s e: 
 

 

1. Kinnitada alates 1.novembrist  2014.a Sillamäe Linna Keskraamatukogu poolt osutatavate 

teenuste hinnad järgmiselt: 

1.1. Ruumide ja tehnika (sh  internetiühendus) kasutamise tasu – 8 eurot tund; 

1.2. Pildi või teksti skaneerimine – 0,10 euro lehekülg; 

1.3. CD-R-le ja CD-RW-le salvestamine – 0,30 euro fail; 

1.4. Lugejapileti dublikaadi väljastamine – 0,30 euro; 

1.5. Paljundamine: 

1.5.1. paberi formaat A4 (asutuse paber) – 0,10 euro must-valge koopia, kahepoolne 

koopia – 0,15 euro; 

1.5.2. paberi formaat A3 (asutuse paber) – 0,20 euro must-valge koopia, kahepoolne 

koopia – 0,30 euro. 

1.6. Printimine: paberi formaat A4 (asutuse paber) – 0,10 euro must-valge lehekülg, 

kahepoolne leht – 0,15 euro. 
 

2. Korralduse punktis 1.1 nimetatud tasu ei rakendata ülelinnalisi kultuuri-, spordi-, sotsiaal- 

või noorsooüritusi korraldatavatele linnavalitsuse hallatavatele asutustele ja 

mittetulundusühingutele, juhtudel kui neid üritusi korraldatakse osavõtjatele 

(pealtvaatajatele) tasuta ja üritus korraldatakse linnavalitsuse poolt kinnitatud vastava 

ürituste kava (kalendri) järgi või kui üritus korraldatakse linnavalitsuse poolt. 

3. Tunnistada alates 1.novembrist 2014.a kehtetuks Sillamäe Linnavalitsuse 27.detsembri 

2010.a korraldus 715-k „Sillamäe Linna Keskraamatukogu poolt osutatavate teenustasude 

kinnitamine“. 

 

 

 

 

 

 
 

SILLAMÄE  LINNAVALITSUS 
 

K  O  R  R  A  L  D  U  S 
 

 
Sillamäe      04. september  2014.a   nr  505-k 



4. Käesoleva korralduse peale võib esitada Sillamäe Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamäe 

40231) vaide „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates 

korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada 

saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jõhvi 41532) 

„Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates 

korralduse teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

 

Tõnis Kalberg 

linnapea        Andrei Ionov 

linnasekretär 


