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Valga

tasuliste teenuste
kehtestamine

Valga
ja'trahvide

Kohaliku
seaduse $

nr 4 ,,Val

aprill 2018 nr 168

valitsuse konalduse seaduse $ 30 l6ike I punkti 3 ja l6ike 3, rahvaraamatukogu
201 7 miiZiruse
l6ike 3, $ 17 l6igete 1 ja 2 ning Valga Vallavolikogu 15. detsembri
Valga Vallavalitsus
Keskraamatukol;u P6himiiiirus" I8l6ike 4 alusel, annab

korralduse

Valsa Keskraarrratukogu tasuliste teenuste ja trahvide hinnad alljiirgnevalt:
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.1 . formaat A.4 iihoPoolne
.2. formaat ,A4 kahePoolne
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f . iihepoolne (must-valge)
. kahepoolne (must-valge)
le
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Valga linna
r rrlla, I dlli

0,65 eurot;
0,30 eurot.
7,00 eurot.
eurot;
0,1 5 eurot;
0,20 eurot;
0,25 eurot.

0,1 0

0,10 eurot;
0,15 eurot;
0,30 eurot.
0,70 eurot;
0,60 eurot;
0,45 eurot;
0,40 eurot.

vaheline laenutus (liihend Riil):
tellimise ja tagastamise postikulu tasub lugeja'
tiihtaja iiletanud teaviku eest plevas 0,06. eurot'
detsemtrikuus on lugejatel vdimalus viivisevabalt
utustiihtaja iiletanud teavikuid'

#;f #;;;;j; j;;t ;ld

kasularakse kuni Valga valla siirrboolika kinnitanriseui vasta\ralt
val1a. Olu valla ja Valga linna iihinemislepingu punktile 4 8'

Ka

lla valla' Taheva

v6i rikutud raamat:
1.8. . lugeja asendab teaviku sama teavikuga;
kuni kiimnekordse teaviku
1.8 . krii ieavikut asendada ei saa, tasub lugeja teaviku hinna
ise hinna. Hinna miiiirab .uu-u1ukog.. direktori kiiskkirjaga moodustatud
arvele
line komisjon.
kolme
kehtetuks

6ru Vallavalitsuse 26. oktoobri 2016' a korraldus nr

2-1'3169

tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine"'
3. Konal

j6ustub 1. maist 2018.

salestatud

seaduses
re peale v6ib esitada Valga Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
piievast'
millal
piievast v6i
rrur 30 paeuu looksul arvates konaldusest teadasaamise
ud korraldusest teada saama, v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
use seadustikus satestatud konas ja tiihtaegadel'

oleks pi
haldusk

t
4-\)--Anastasija Kikkas

jurist vallaseketiiri iilesannetes

I'rakirjad:
Valsa Vallavalitsuse rahandusteenistus
Valla Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus
Valga Keskraamatukogu
Valea Keskraamatukogu haruraamatukogud

