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VIRU-JAAGUPI RAHVARAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI
I Üldsätted

1. Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mille
teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud isikud, kellelt on ajutiselt ära võetud
raamatukogu kasutamise õigus.
2. Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Vinni Vallavalitsus.
3. Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning juurdepääsu
võimaldamine avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu) on tasuta.
4. Raamatukogu külastajad ei tohi oma tegevusega häirida teisi külastajaid.
II Lugejaks registreerimise kord
5. Raamatukogu lugejaks registreeritakse passi või muu isikut tõendava dokumendi alusel, kus on
selle omaniku foto ja isikukood.
6. Lapsed (kuni 9.klassi õpilased) registreeritakse raamatukogu lugejaks lapsevanema või
eestkostja kirjalikul nõusolekul. Nõusolekul on toodud lapse (eestkostetava) ja lapsevanema
(eestkostja) ees- ja perekonnanimed, lapsevanema (eestkostja) isikukood, nõusoleku kirjutamise
aja ning lapsevanema (eestkostja) allkiri selle kohta, et ta kohustub lapse (eestkostetava) poolt
rikutud või tagastamata teavikud asendama sama või samaväärse raamatukogule vajaliku
teavikuga. Kui asendamine ei ole võimalik, hüvitama teavikud kuni kümnekordses ulatuses.
7. Registreerimisel tutvub lugeja käesoleva eeskirjaga ning annab lugejakaardile allkirja, et
kohustub seda täitma.
8. Lugejale väljastatakse pärast registreerimist lugejapilet.
9. Iga aasta alguses toimub lugejate taasregistreerimine.
10. Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavatelt lugejatelt võib nõuda laenatud teavikute
tähtaegse tagastamise kohustuse täitmiseks tagatisraha, kuid mitte rohkem, kui on laenutatava
teaviku hind. Lugeja poolt makstud tagatis kuulub tagasimaksmisele koheselt pärast laenatud
teavikute tagastamist raamatukogule.
11. Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elava lugeja poolt makstud tagatisraha kantakse
ühe aasta möödudes arvates tagastamistähtaja saabumisest Vinni valla eelarvesse.
III Teavikute kasutamise kord
12. Koju ei laenutata eriti väärtuslikke teavikuid (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid jmt.).
13. Koju ei laenutata jooksva kuu ajakirju ja viimase 7(seitsme) päeva ajalehti.
14. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kolm nädalat, videotel ja CD-plaatidel üks
nädal.
15. Teavikute tagastamistähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui antud teaviku(te)le ei ole
nõudlust teiste lugejate poolt. Uudiskirjanduse tagastamistähtaega ei pikendata.
16. Lugeja annab iga laenutatud teaviku vastuvõtmise kohta allkirja raamatukaardile,
teaviku tagastamisel teeb raamatukoguhoidja kaardile vastava märkuse.
17. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks, saadab raamatukogu talle posti teel teavikute
tagastamisnõude või teatab tagastamistähtaja möödumisest telefoni teel. Teavikute tagastamisel
tuleb lugejal tasuda tagastamisnõude posti- ja/või telefonikulud ning viivitustasu. Viivitustasu ei
või olla rohkem kui üks kroon iga viivitatud kalendripäeva kohta. Viivise suuruse määrab juhataja
oma käskkirjaga. Kui lugeja ei ole nõus viivise suurusega ja keeldub maksmast, on
raamatukoguhoidjal õigus keelduda lugeja teenindamisest kuni võlgnevuste likvideerimiseni.

18. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama
või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga. Kui asendamine ei ole võimalik, hüvitama
teaviku kuni kümnekordses ulatuses. Isikult, kes ei täida nimetatud kohustust, võetakse
raamatukogu kasutamise õigus üheks aastaks.
19. Käesoleva eeskirja punktides 6, 11, 17, 18, 23 nimetatud summad laekuvad Vinni valla
eelarvesse.
IV Muud teenused
20. Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised
raamatukogu külastama, organiseerib raamatukogu nende palvel tasuta koduteeninduse.
21. Lugejal on õigus registreerida ennast teda huvitava, kuid teise isiku käes oleva teaviku
laenutamiseks järjekorda.
22. Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellib raamatukogu lugeja soovil raamatukogudevahelise
laenutuse (RVL) teel kodu- või välismaalt. RVL-i teel saadud teavikute tellimis- ja
tagastamiskulud tasub lugeja.
23. Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (valguskoopiad, printeri väljatrükid,
disketile salvestamine jm). Eriteenuste tasu määrad kinnitab Vinni Vallavalitsus.

