
KAALI  RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI 

 
I  Üldsätted 

1.1. Käesolev raamatukogu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib lugejateeninduse, 

lugejate õigused ja kohustused Kaali raamatukogus (edaspidi raamatukogu).  

1.2. Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on vastavalt 

rahvaraamatukogu seadusele raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.  

1.3. Raamatukogu põhiteenused - teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ning avalikule 

teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine - on tasuta.  

 

II  Lugejaks registreerimine 

2.1. Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikutunnistuse, passi või muu isikukoodi ja fotoga 

dokumendi alusel. Eelkooliealised lapsed ja algklasside õpilased registreeritakse lugejaks 

lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.  

2.2. Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. Lugeja tõendab 

oma allkirjaga lugeja registreerimise blanketil, et kohustub eeskirja täitma.  

2.4. Iga aasta alguses toimub lugejate isikuandmete kontroll.  

 

III Teavikute kasutamine ja laenutamine 

3.1. Lugemissaalis kasutamiseks: 

3.1.1. Teatmeteosed ja erilise väärtusega teavikud, mis on ainueksemplarid. 

3.1.2. Ajakirjad ja ajalehed  kuni järgmise numbri ilmumiseni. 

 

3.2. Kojulaenutus 

3.2.1. Raamatute ja elektrooniliste teavikute laenutustähtaeg on 21 kalendripäeva, 

ajakirjadel ja ajalehtedel 3 kalendripäeva. Ajakirju laenutatakse välja peale järgmise 

numbri ilmumist, kui vastav nimetus pole raamatukogus määratud kohapeal kasutamiseks. 

3.2.2. Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega saab pikendada (ka telefoni teel), kui 

teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. 

3.2.4. Lugeja soovil pannakse teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva, raamatu 

laenutamiseks järjekorda. Tellitud raamatut hoitakse kuni 2 nädalat, seejärel laenutatakse 

järgmisele soovijale 

3.2.5. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul 

raamatukoguvahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest  

 

IV Lugeja kohustused ja vastutus 

4.1. Raamatukogu teenuste kasutaja suhtub heaperemehelikult temale ajutiselt kasutada antud 

varasse ja väldib selle kahjustamist.  

4.2. Lugeja peab raamatukogust laenutatud raamatut või muud teavikut hoolikalt hoidma. 

Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust  tuleb teatada 

raamatukoguhoidjale.  

4.3. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama 

või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lapse poolt tekitatud kahju hüvitab 

lapsevanem või eestkostja.  

4.4. Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast 

ja ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.  

 

V  Avaliku internetipunkti kasutamine 

5.1. Avalik Internetipunkt (AIP) võimaldab põhiteenusena juurdepääsu avalikule teabele.  

5.2. AIP teenindusreeglid 



5.2.1. AIP kasutamine on tasuta teenus, mida võivad kasutada täiskasvanud ja vähemalt 

kooliealised lapsed. 

5.2.2. AIP kasutamise eelduseks on eelnev arvuti kasutamise oskus. 

5.2.3. Enne arvuti kasutamist tutvub külastaja AIP kasutamise reeglitega. 

5.2.4. Arvuti kasutamiseks on võimalik eelnevalt registreeruda kohapeal või telefoni teel. 

5.2.5. Eelregistreerunud külastaja kaotab õiguse arvutiajale üle 10-minutilise hilinemise 

korral. 

5.2.6. Arvutit saab kasutada järjest pool tundi. Järjekorra puudumisel saab kohapeal aega 

pikendada, maksimaalne arvuti kasutamise aeg on 1 tund. 

5.2.7. Väliste andmekandjate kasutamine on lubatud raamatukogu töötaja nõusolekul. 

5.2.8. AIP kasutaja kohustub hüvitama tema poolt sihilikult tekitatud materiaalse kahju. 

5.2.9. Arvuti kasutamise algus- ja lõppaeg fikseeritakse vastavas registreerimisvihikus ning 

kasutaja annab kasutamise kohta allkirja. 

5.2.10. Printimine on tasuline, hinna kehtestab Pihtla Vallavalitsus. 

5.3. AIP kasutaja on kohustatud 

5.3.1. kasutama raamatukogu seadmeid ja sisustust heaperemehelikult; 

5.3.2. teatama tõrgetest arvuti kasutamisel; 

5.3.3. pärast arvuti kasutamist sulgema enda poolt käivitatud programmid; 

5.3.4. kinni pidama AIP eeskirjadest. 

5.4. AIP kasutajal on keelatud 

5.4.1 väliste andmekandjate kasutamine ilma AIP töötaja loata; 

5.4.2. programmide omavoliline installeerimine; 

5.4.3. arvutimängude mängimine; 

5.4.4. porno- ning tasuliste lehekülgede külastamine; 

5.4.5. teiste AIP kasutajate häirimine; 

5.4.6. arvuti sulgemine ning taaskäivitamine; 

5.4.7. arvuti kasutamise ajal söömine ja joomine. 

 

VI  Raamatukogu ja AIP lahtiolekuajad 
         kolmapäeval 10.00-18.00 

         neljapäeval  09.00-18.00 

         reedel  09.00-18.00 

         laupäeval  10.00-16.00 

 


