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VANA-VASTSELIINA RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI 
 
 
I. Üldsätted 
 
1. Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused 

ning sisekorra Vana-Vastseliina Raamatukogus (edaspidi raamatukogu)  
2. Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma 

allkirjaga lugejakaardil 
 
II. Teeninduse korraldus 
 
3. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud lugejad,  

kellelt on võetud vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele raamatukogu 
kasutamise õigus 

4. Raamatukogu põhiteenuseks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning 
avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu 
võimaldamine. Raamatukogu teenused on tasuta 

5. Raamatukogus puuduvad teavikud (v.a. ilukirjandus) tellitakse lugeja soovil ja 
kulul teistest raamatukogudest 

6.  Osutatavad eriteenused (koopiad, printimine) on tasulised ja nende hinna  
kinnitab vallavalitsus 

 
III. Lugejate registreerimine 
 
7. Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi 

alusel 
8. Koolieelik registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga) 
9. Lugeja on kohustatud teavitama oma isiku- või kontaktandmete muutumisest 
10. Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja 

kontaktandmete täpsustamine).Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub 
võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus 

 
IV. Kojulaenutus 
 
11. Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, teatmeteoseid ja  

perioodikaväljaannete viimaseid numbreid 
12. Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu 
 
 



13 Laenutuse tähtajaks on 28 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja  
perioodikal 10 kalendripäeva 

14. Lugejal ei ole õigust laenutada teavikut  teisele lugejale 
15. Tagastustähtaega võib pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata 

teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks 
16. Tagastustähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejatele meeldetuletuse, 

teavitab telefoni  või e-maili teel. Kulud tasub lugeja 
17. Teavikute rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud 

selle asendama teise eksemplari või samaväärse teavikuga või tasuma selle  
hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 50.-krooni 
teaviku eest. Lugejatelt, kes pole nimetatud kohustust täitnud, võetakse  
teaviku kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud 
kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja). 

18. Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenamisel tagatist, kui lugeja elukohaks 
ei ole Vastseliina vald. 

 
V. Sisekord 
 
19. Raamatukogu ruumides on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes. 20.
 Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, kergestisüttivaid 

ning lehkavaid ja määrivaid esemeid 
21. Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. 

Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi  
tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine 

22. Käesoleva eeskirja rikkujatelt võib raamatukoguhoidja raamatukogu  
kasutusõiguse ära võtta üheks aastaks. 

 


