
 

SANDLA RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI 

 

I  Üldsätted 

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

lugejate õigused ja kohustused Sandla Raamatukogus (edaspidi raamatukogu). 

1.2. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud lugejad, kellelt on 

vastavalt rahvaraamatukogu seadusele raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud. 

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

üldkasutavale teabele juurdepääsu võimaldamine - on tasuta. 

 

II  Lugejaks registreerimine 

2.1. Raamatukogu lugejaks registreeritakse passi või muu isikukoodi ja fotoga dokumendi 

alusel. Eelkooliealised lapsed ja algklasside õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema 

kirjalikul nõusolekul. 

2.2. Lugejale tehakse teatavaks käesolev eeskiri. Lugeja tõendab oma allkirjaga lugeja 

registreerimise blanketil, et kohustub eeskirju täitma. 

2.3. Iga aasta alguses toimub lugejate isikuandmete kontroll. 

 

III  Teavikute kasutamine ja laenutamine 

3.1. Lugejasaalis 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. Kojulaenutavate raamatute ja elektrooniliste teavikute laenutustähtaeg on  21 

kalendripäeva, ajakirjadel ja ajalehtedel on 3 kalendripäeva. 

3.2.2. Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (ka 

telefoni või e-posti teel) juhul, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi 

avaldanud. 

       3.2.3. Lugeja soovil pannakse teda huvitava raamatu laenutamiseks järjekorda. 

3.2.4. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse teistest raamatukogudest või lugeja 

soovil ja kulul RVL kaudu. 

 

IV  Lugeja kohustused ja vastutus 

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

Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. 

4.2. Raamatukogu külastaja ei tohi häirida oma käitumisega teisi lugejaid ega kahjustada 

raamatukogu vara. 

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

samaväärsega või tasuma selle hinna kuni kümnekordses väärtuses 

4.4. Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja 

täitmisest. 

 

V  Avaliku internetipunkti kasutamine 

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

5.2. AIP teenindusreeglid 

5.2.1.  AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamisoskus. 

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

kooliealised lapsed. 

5.2.3. Arvuti kasutamiseks on võimalik registreerida kohapeal või telefoni teel. 

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

korral. 



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

pikendada, maksimaalne arvuti kasutamise aeg on 1 tund 

5.2.6. Väliste andmekandjate kasutamine on lubatud raamatukogu töötaja nõusolekul. 

5.2.7. Arvuti kasutamine on mõeldud eelkõige õppetööks, referaatide koostamiseks ning 

muu vajaliku informatsiooni hankimiseks. 

5.2.8. Printimine on tasuline, hinna kehtestab Pihtla Vallavalitsus. 

5.2.9. Arvuti kasutajale kehtib käesoleva raamatukogu kasutamise eeskiri. 

5.2.10. AIP kasutaja on kohustatud kasutama raamatukogu seadmeid ja sisustust 

heaperemehelikult. 

5.3. AIP kasutajal on KEELATUD: 

5.3.1. väliste andmekandjate kasutamine ilma raamatukogu töötaja nõusolekuta; 

5.3.2. andmete salvestamine arvuti kõvakettale ilma raamatukogu töötaja loata; 

5.3.3. tasuliste lehekülgede kasutamine; 

5.3.4. pornolehekülgede kasutamine. 

5.3.5. arvuti kasutamise ajal söömine ja joomine 

 

VI  Raamatukogu ja AIP lahtiolekuajad 
teisipäev    10.00-19.00 

kolmapäev 10.00-18.00 

neljapäev   10.00-19.00 

laupäev      10.00-16.00    

 


