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KERNU VALLA RAHVARAAMATUKOGUDE KASUTAMISE  
E E S K I R I 

 
 
1.  Kernu valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab 
raamatukogu teeninduse korralduse, lugeja ning avaliku internetipunkti kasutaja 
õigused ja kohustused ning kehtib Kernu valla rahvaraamatukogudes (edaspidi 
raamatukogu). 
 
2. Eeskirjas sisalduvad mõisted: 
trükis  – trükitehnika vahendiga paljundatud väljaanne (raamat, ajaleht, ajakiri, noot, 
repro, kaart jne); 
auvis  – vahend heli-, foto- ja videosalvestuste jaoks (heliplaat, helilint, diapositiiv, film 
jne), milles leiduva informatsiooni nähtavaks ja kuuldavaks tegemiseks on vajalik 
spetsiaalne seade; 
teavik  – mis tahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsiooni; 
AIP – avalik internetipunkt. 
 
3. Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on 
raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud. AIP-d võivad kasutada kõik 
soovijad alates koolieast. AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus. 
 
4. Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule 
teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. 
Raamatukogu põhiteenused on tasuta. 
 
5. Eriteenused (kopeerimine, andmebaaside kasutamine ja muu) on tasulised. 
[muudetud Kernu Vallavolikogu 12.02.2009 määrusega nr 3, jõust 01.03.2009] 
 
6. Elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, 
korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse. 
 
7. Lugejaks registreerimisel tuleb esitada pass, õpilaspilet või muu isikut tõendav 
dokument, millel on isikukood ja isiku foto, samuti esitatakse isiku elukoha 
(õppeasutuse) andmed. Lugejale vormistatakse lugejakaart, mis annab kojulaenutuse 
õiguse.  
 
8. Kuni 8-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul 
nõusolekul. 
 
9. Lugeja võib volitada enda jaoks raamatuid laenutama täisealisi perekonnaliikmeid. 
Volikiri peab olema kirjalik. 
[muudetud Kernu Vallavolikogu 12.02.2009 määrusega nr 3, jõust 01.03.2009] 



10. Väljaspool Kernu valda elavad lugejad maksavad kirjanduse kojulaenutamiseks 
tagatisraha, mis ei tohi olla suurem kui teavikute hind. Tagatisraha kohta antakse 
lugejale kviitung. Laenutatu tagastamisel makstakse tagatisraha lugejale tagasi. 
Väljavõtmata tagatissummad laekuvad kahe aasta möödumisel Kernu valla eelarvesse. 
 
11. Teavikute tagastamistähtaeg on üldjuhul üks kuu, uudiskirjandusel ja perioodikal 
üks nädal. 
 
12. Teatmekirjandus ja auvised on kasutamiseks kohapeal. 
 
13. Lugeja annab iga teaviku vastuvõtmise kohta allkirja lugejakaardile. Raamatu 
tagastamisel teeb raamatukoguhoidja lugejakaardile selle kohta märkuse. 
 
14. Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu 
saamiseks järjekorda. Soovijale teatatakse raamatu tagastamisest. Kui lugeja raamatule 
kindlaksmääratud ajal järele ei tule, laenutatakse see järjekorras järgmisele soovijale. 
 
15. Koju laenutatud raamatute tagastamistähtaega võib raamatukoguhoidja lugeja 
palvel pikendada juhul, kui sellele raamatule pole nõudlust. 
 
16. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul 
raamatukogudevahelise laenutuse kaudu kas kodu- või välismaa raamatukogudest.  
 
17. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, kontrollima saamisel nende korrasolekut ja 
avastatud rikkumistest koheselt teatama. 
 
18. Raamatukogu kasutaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. 
 
19. Raamatukogu juhatajal on õigus AIP kasutamine katkestada või kasutusõigus 
lõpetada, kui kasutaja on käitunud ebaeetiliselt või sündsusetult, käinud hooletult ümber 
AIP varaga või seganud teisi raamatukogu kasutajaid. 
 
20. Raamatukogu juhataja on kohustatud AIP kasutajat abistama internetipanga 
kasutamist puudutavates küsimustes ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedelt 
kasutajale vajaliku informatsiooni leidmisel.  
 
21. [Kehtetu- Kernu Vallavolikogu 12.02.2009 määrusega nr 3, jõust 01.03.2009] 
 
22. AIP kasutamiseks antakse kasutajale üks (1) töökoht ja aega kuni kaks (2) tundi 
päevas. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovijaid on rohkem, on raamatukogu 
töötajal õigus kasutusaega lühendada. 
[muudetud Kernu Vallavolikogu 12.02.2009 määrusega nr 3, jõust 01.03.2009] 
 
23.  AIP kasutajal on keelatud: 
23.1. isikliku andmekandja kasutamine ilma raamatukogu töötaja loata; 
[muudetud Kernu Vallavolikogu 12.02.2009 määrusega nr 3, jõust 01.03.2009] 
23.2. muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis; 
23.3. arvuti omavoliline väljalülitamine ning RESET-nupu kasutamine; 
23.4. internetis pornograafiliste materjalide vaatamine; 
23.5. internetis live-videote vaatamine, mängude mängimine ja jututubades viibimine; 
23.6. muusika ja videote allalaadimine internetist; 



23.7. jookide ja toitude tarvitamine töökohal; 
23.8. tundmatute failide avamine. 
24. Tähtajaks tagastamata teavikute eest võib raamatukogu võtta viivist 10 (kümme) 
senti päevas iga tähtaja ületanud teaviku eest, kuid mitte rohkem kui 1 (üks) kroon iga 
viivitatud päeva kohta. Viivise suuruse määrab juhataja ja teeb teatavaks lugejale. Enne 
viivise tasumist lugejale uusi teavikuid ei laenutata. 
 
25. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle 
asendama või tasuma selle hinna kuni 10-kordses suuruses. 
 
26.  Nii lugejad kui AIP kasutajad on kohustatud hüvitama raamatukogule nende poolt 
põhjustatud kahju. 
 
27. Lugejalt, kes ei ole käesoleva eeskirja punktis 24 nimetatud kohustust raamatukogu 
antud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogu kasutamise õigus ära kuni üheks 
aastaks. 
 
28. Eeskirja punktides 5, 10, 24, 25 ja 26 nimetatud summad laekuvad Kernu valla 
eelarvesse. 
 
29. Eeskiri tehakse teatavaks allkirja vastu igale lugejale ja AIP kasutajale. 


