
RAPLA  KESKRAAMATUKOGUS  OSUTATAVAD  ERITEENUSED 
 
 

1. A5 formaadis lehekülje väljatrükk 
Mustvalge väljatrükk: 
1) ühepoolne tekst - 0,05 eurot; 
2) kahepoolne tekst - 0,10 eurot; 

 
Värviline väljatrükk: 
1) tekst - 0,15 eurot; 
2) pildimaterjal - 0,30 eurot. 
Eripaberi kasutamisel lisandub paberi hind 0,05 eurot. 
 
2. A4 formaadis lehekülje väljatrükk 
Mustvalge väljatrükk: 
3) ühepoolne tekst - 0,10 eurot; 
4) kahepoolne tekst - 0,15 eurot; 
3) pildimaterjal - 0,30 eurot; 

 
Värviline väljatrükk: 
1) tekst - 0,30 eurot; 
2) pildimaterjal - 0,60 eurot. 
Eripaberi kasutamisel lisandub paberi hind 0,05 eurot. 
 
3. A3 formaadis lehekülje väljatrükk 
Mustvalge väljatrükk 
1) tekst - 0,20 eurot; 
2) kahepoolne tekst - 0,30 eurot; 
3) pildimaterjal - 0,60 eurot; 

 
Värviline väljatrükk: 
1) tekst - 0,60 eurot 
2) kahepoolne tekst – 1,00 eurot; 
3) pildimaterjal - 1,20 eurot. 
Eripaberi kasutamisel lisandub paberi hind 0,05 eurot. 

 
4. Must-valgete valguskoopiate tegemine 
A5 formaat: 
1) ühepoolne - 0,05 eurot; 
2) kahepoolne - 0,10 eurot; 
3) pildimaterjal - 0,15 eurot; 
 

 
A4 formaat: 
1) ühepoolne - 0,10 eurot; 
2) kahepoolne - 0,20 eurot; 
3) pildimaterjal - 0,30 eurot; 
 
A3 formaat: 
1) ühepoolne - 0,20 eurot; 
2) kahepoolne - 0,30 eurot. 
3) pildimaterjal - 0,60 eurot; 
 
3.Värviliste valguskoopiate tegemine 
A5 formaat: 
1) ühepoolne - 0,15 eurot; 
2) kahepoolne - 0,20 eurot. 



3) pildimaterjal - 0,30 eurot; 
 
A4 formaat: 
1) ühepoolne - 0,30 eurot; 
2) kahepoolne - 0,50 eurot. 
3) pildimaterjal - 0,60 eurot; 
 
A3 formaat: 
1) ühepoolne - 0,60 eurot; 
2) kahepoolne - 1,00 eurot. 
3) pildimaterjal - 1,20 eurot; 
 

 
4. Skaneerimine raamatukoguhoidja vahendusel 
Lehekülje skaneerimine tekstituvastuseta - 0,20 eurot. 
Skaneerimine koos salvestamisega toimub saatmisega lugeja e-
posti aadressile. Väljatrüki korral lisandub väljatrüki hind. 
 
5. Elektroonilise lugejapileti väljastamine 
Elektroonilise lugejapileti väljastamine on tasuta. 
ID-kaardi kasutamine lugejapiletina on tasuta. 

 
6. Raamatukogudevaheline laenutamise (RVL) teenuse kasutamine 
Raamatukogudevaheline laenutamise (RVL) teenuse kasutamise eest tasutakse 
vastavalt postikulule.  
 
7. Saali üürimine 
1) Saali üürimine raamatukogu lahtiolekuaegadel - 18 eurot/tund (VV korraldus 18.02.2019 
nr 57.) 
2) Hind sisaldab pabertahvlit, ekraani, dataprojektorit, vajadusel arvutit ja CD-mängijat. 
3) Ruumide kasutusse andmisel Rapla valla elanikele suunatud tervise 
edenduslikuks ja lastega seotud tegevusteks on iga kasutuskorra esimene 
tund tasuta. 

 


