Lisa
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri määrusega „Haridus- ja teadusministri
22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega
seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad“ muutmine“
TASULISTE TEENUSTE LOETELU JA RAKENDATAVAD TASU MÄÄRAD
1. Kopeerimisteenused

1.1. Paberkoopia
1.1.1. Paberarhivaalist või trükisest
1.1.2. Digitaalkujutisest väljatrükk
1.1.3. Koopialehe märgistamine (tembeldamine) leidandmetega
1.2. Digitaalkoopia
1.2.1. Tarbekoopia kuni A2 formaadis arhivaalist
1.2.2. Trükikvaliteediga koopia:
- kuni A3-formaadis arhivaalist või kuni A4 fotost
- A3- kuni A0-formaadis arhivaalist või fotost üle A4 formaadi
1.3. Filmikoopia
1.3.1. läbivaatuskoopia resolutsioonis fail (minutihind)
1.3.2. filmi-ja videofailid SD standard (minutihind)
1.3.3. filmi-ja videofailid HD standard (minutihind)
1.3.4. filmi ja videofailid 2K standard (minutihind)
1.3.5. tervikliku arhiivifilmi ühest rullist (filmisäilik) füüsilisest isikust
tellijale koduseks kasutamiseks DVD koopia valmistamine
1.3.6. tellija nimekirja alusel arhiivifilmidest koostatud kuni 1 tunnise
filmiprogrammi laenutamine
1.3.7. arhiivifilmidest kuni 1 tunnise filmiprogrammi koostamine ja
laenutamine
1.3.8. filmi ja videofailide töötlemine (stuudiotund)
1.3.9. Füüsilisest isikust tellija videokasseti digiteerimine teenustööna
(tund)
1.3.10. Füüsilisest isikust tellija filmi digiteerimine teenustööna
(minutihind)
1.4. Helikandjast koopia valmistamine
1.4.1. Salvestis helilindilt või -plaadilt (minutihind)
1.4.2. Temaatiliste helitaustade ja programmide koostamine (tunnihind)
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2. Konserveerimisteenused
2.1. Tellija vajadustest lähtuv paberi ja köite konserveerimine (tunnihind)
2.2. Tellija soovil laenutatava 35mm filmi rulli (filmisäiliku)
ettevalmistamine laenutamiseks
2.3. Tellija soovil digiteeritava 35mm filmi rulli (filmisäiliku)
ettevalmistamine digiteerimiseks
2.4. Tellija soovil digiteeritava kitsasfilmi rulli (filmisäiliku)
ettevalmistamine digiteerimiseks

9,00
15,00
20,00
10,00

2.5. Tellija soovil digiteeritava filmi heli rulli (säiliku) ettevalmistamine
digiteerimiseks
2.6. Tellimustööna arhivaali ettevalmistamine deponeerimiseks näitusel
väljaspool Rahvusarhiivi
2.7. Paberi ja köite konserveerimisel lisandub teenuse hinnale kasutatud
konserveerimismaterjalide maksumus

3,00

6,40

3. Konsultatsiooniteenused
3.1. Konserveerimis- või säilituskava, säilitustingimusi ja –seisundit
käsitlev konsultatsioon või sellealase ekspertarvamuse koostamine
(tunnihind)
3.2. Uurimistöö ja isikliku teabevajaduse eesmärgil esitatud päringule
vastamine
3.3. Konsultatsiooniteenuse kasutamisel väljapool Rahvusarhiivi ka sellega
seotud kaasnevad kulud
3.4. Arhiivifotodest kuni 50 fotoga näituse koostamine ja selle laenutamine

16,00
15,00

60,00

4. Arhivaali reproduktsioon
4.1. Arhivaali reproduktsiooni ettevalmistamine
4.2. Arhivaali reproduktsiooni tellimisel tasutakse selle valmistamisega
seotud kaasnevad kulud

5,00

5. Filmi algmaterjali väljastamine
5.1. Filmi digitaalse algmaterjali väljastamine õiguste omajale

42,00

6. Kauglaenutusteenus
6.1. Arhiivisäiliku kauglaenutamine

1,00

