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KEHTNA RAAMATUKOGU AVALIKU INTERNETIPUNKTI 

KASUTAMISE  EESKIRI 

I Üldsätted 

1.1 Kehtna Raamatukogu avalik internetipunkt (AIP) avati Kehtna valla ja Avatud Eesti 

Fondi toetusel 1999.a. ning asub Kehtna Raamatukogus. 

1.2 AIP on avatud kasutamiseks vastavalt kehtestatud raamatukogu lahtiolekuaegadele.  

1.3 AIPi kasutajatele on kolm töökohta, millest üks on tasuline ja kaks töökohta esimesel 

töötunnil tasuta.  

1.4 AIPi arvutite kasutamist reguleerib käesolev eeskiri. 

1.5 Kehtna Raamatukogu ei vastuta AIPi kasutajate isiklike asjade eest. 

1.6 Kehtna  Raamatukogu ei vastuta AIPi kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja   

laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub 

täielikult kasutaja isikul. 

1.7 Kehtna  Raamatukogu jätab endale õiguse vajadusel sisekorraeeskirju muuta.          

  

II AIP kasutusõiguse saamise kord: 

2.1 AIPi arvutite kasutusõigus antakse isikut tõendava (fotoga) dokumendi alusel 

kõigile soovijaile, kes on: 

2.1.1 vähemalt 10 aastat vanad, eeltingimuseks on arvuti ja interneti kasutamise 

oskus; 

2.1.2 tutvunud Kehtna Raamatukogu AIPi kasutamise eeskirjaga. 

2.2 Kasutusõiguse taotleja peab andma allkirja, et ta on tutvunud Kehtna 

Raamatukogu AIPi kasutamise eeskirjaga ning järgib neis kehtestatud nõudeid. 

2.3 Kasutusõigus on personaalne ja seda pole lubatud ühelt isikult teisele edasi anda.  

 

III Registreerimine: 

3.1 AIPi kasutamiseks on võimalik registreeruda kohapeal või telefoni teel. 

Registreerimise päevikut peab raamatukogutöötaja. 

3.2 Arvuti kasutamise aega on võimalik ette registreerida üldjuhul 1 tunniks korraga. 

Maksimaalne aeg arvuti kasutamiseks on 2 tundi.  

3.3 Registreerunu üle 10-minutilise hilinemise korral läheb arvuti kasutamise õigus üle 

järgmisele soovijale.  

3.4 AIPi ruumi minemiseks annab loa raamatukogutöötaja. 

3.5 Enne AIPi teenuse kasutamist annab külastaja päevikusse allkirja (registreerib oma 

saabumise).  

 

IV Kasutaja õigused ja kohustused: 

4.1 Kasutajal on õigus:  

4.1.1 eelregistreerimisel määratletud ajal kasutada AIPi arvuteid; 

4.1.2 saada abi raamatukogutöötajalt; 

4.1.3 kasutada kõrvaklappe. 

4.2 Erikokkuleppeta kasutab arvutit üks inimene korraga, austades teiste inimeste 

privaatsust. Keelatud on minna AIPi kasutajat segama või kommenteerida tema 

tegevust.  



4.3 AIPi ruumis peab valitsema vaikus. AIPi kasutajalt oodatakse korrektset, vaoshoitud 

käitumist ning austust teiste samas ruumis viibijate vastu.  

4.4 AIPi ruumides on mobiiltelefon välja lülitatud. 

4.5 Printimissoovist tuleb teada anda raamatukogutöötajale, tasuda tuleb vastavalt 

kehtestatud hinnakirjale. Kasutaja hooletuse tõttu prinditud praakeksemplarid 

kuuluvad tasumisele.  

4.6 AIPi kasutaja peab tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara 

rikkiminekust, lõhkumisest ja kadumisest koheselt teatama raamatukogutöötajale.  

4.7 AIPi varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Ruumi ja inventari rikkumisel on AIPi 

kasutaja kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju.  

4.8 AIPi kasutajal on keelatud: 

4.8.1 arvutit vooluvõrgust välja lülitada, samuti arvuti riistvara konfiguratsiooni 

omavoliliselt muuta; 

4.8.2 teha omavoliliselt arvuti algkäivitust; 

4.8.3 installeerida tarkvara ja arvutimänge; 

4.8.4 töökohal süüa, juua, suitsetada, ja häirida teisi raamatukogu külastajaid; 

4.8.5 laadida alla internetist programme ja installeerida neid arvutisse; 

4.8.6 panna omavoliliselt protsessorisse oma disketti või CD plaati; 

4.8.7 külastada tasulisi internetilehekülgi ja pornolehekülgi; 

4.8.8 mängida arvutimängude selleks mitte lubatud arvutites. 

4.9 Pärast töö lõppu ei tohi kasutaja arvutit välja lülitada, küll aga peab enne väljalogimist 

sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid. Väljalogimine töö lõpetamisel on 

kohustuslik. 

4.10 Kasutaja kohustub vastuvaidlematult alluma raamatukogutöötajate 

korraldustele. Raamatukogutöötajal on õigus katkestada kasutusaeg ja võtta ära 

kasutusõigus. 

4.11  Eeskirjade ja kasutajajuhendi rikkumisel kaotab kasutaja õiguse kasutada AIPi 

teenuseid ühe kuu kuni ühe aasta jooksul. Korduvatel eeskirjade eiramisel 

rakendatakse piiramatu ajaga keeldu. Konkreetsed sanktsioonid kehtestab 

raamatukogutöötaja.  

4.12  Kehtna Raamatukogu pikaajalised raamatuvõlglased kaotavad õiguse kasutada 

AIPi teenuseid kuni võlgade tasumiseni. 

 

 

 

 

 

 


