
POLVA VALLAVALITSUS

MAARUS

Mammaste

26. marts 2013 nr 5

Polva Vallaranmatukogu kasutamisc eeskiri

Maarus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16, kultuuriministri 12. jjuli 2004. a maaruse

nr 9 "Rahvaraamatukogu lookorraldusc juhcnd" § 12 luike 1 ja Polva Vallavolikogu 10. jaanuari

2013. a maaruse nr 1 "Polva Vallaraamatukogu pohimaiirus" § 8 loike 1 alusel.

§ 1. Oldsattcd

(1) Polva Vallaraamatukogu (cdaspidi raamalukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri)

reguleerib tccninduse korraldust ning lugejate oigusi ja kohustusi.

(2) Raamatukogu pohiteenused on teavikute kohapeal kasutaminc ja kojulaenutus ning avalikule

teabele iildkasutatava andmesidevorgu kaudu juurdepaasu voimaldaminc. Raamatukogu

pohiteenused on tasuta.

(3) Eritcenused (koopiate tegeminc, printimine jms) on tasulised. Eritccnustc eest voetava tasu

suuruse kehtestab Polva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(4) Eeskiri on lugejatele kattcsaadav raamalukogus ja valla kodulehel www.polvavald.ee.

§ 2. Lugejaks registrceriminc

(1) Lugejaks registrceritakse isik, kes soovib teavikuid koju lacnutada ja avalikule teabele

iildkasutatava andmesidevorgu kaudu juurdepaasu. Alaealise lugejaks registrecrimisel on vajalik

lapsevanema voi eestkostja kirjalik laasesitamist voimaldavas vonnis nousolek.

(2) Lugejaks regislrccrimisel esitatakse jargmised andmed:

1) ees-japerekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoha aadress(id);

4) telefoninumber;

5) e-posti aadress.

(3) Alaealise lugeja registreerimisel esitatakse lisaks kaesoleva paragrahvi loikes 2 nimetatud

andmetele ka lapsevanema voi eestkostja andmed.

(4) Lugeja kinnitab allkirjaga, et noustub tiiitma ceskirja ja on ndus oma isikuandmete

tootlemisega ning on teadlik tema kohta kogutavate isikuandmete otstarbest ja eesmareist.

Alaealise lugeja nousolekut ja teadlikkust kinnilab allkirjaga lapscvanem voi eestkostja.

(5) Regislreeritud lugeja kohta koostatakse lugejakaarl.

(6) Registreeritud iugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, miile eesrnargiks on osutatavatc

teenuste sidumine ncid kasutava isikuga.

(7) Lugejate andmebaasi kantakse kaesoleva paragrahvi loikes 2 nimetatud andmed ja teenustega
seotud andmed.

(8) Kaesoleva eeskirja loigetes 2-3 nimetatud andmete muutumiscst on lugeja kohustalud

raamatukogu teavitama.



§ 3. Lugeja andmete kasutamine

(1) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ja

statistilistel eesmarkidel, kus andmeid ei seostata isikuga.

(2) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega valjasta lugeja andmeid kolmandatele isikutele,

valja arvatud seadusega ettenahtud juhtudel.

§ 4. Teavikute kasutamine

(1) Laenutus registreeritakse andmebaasis lugeja isikut toendava dokumendi alusel.

(2) Kojulaenutuse korral on tagastustahtaeg raamatutel 30 kalendripaeva, ajakirjadel ja auvistel 7

kalendripaeva. Teavikuid, mis on lugejate seas vaga noutavad, voib laenutada ka luhemaks ajaks.

(3) Tagastustahtaega on voimalik pikendada, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Tahtaja

pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

(4) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud laenutustahtaja jooksul. Volglastele uusi

teavikuid ei laenutata ja neile laenutatud teavikute tagastustShtaega ei pikendata.

(5) Kui andmebaasis on lugeja e-posti aadress, saadetakse talle automaatselt enne tagastustahtaja

saabumist teade tagastustahtaja saabumise kohta.

(6) Teaviku(te) tagastamistShtaja m58dumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus e-posti

voi posti teel voi teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses mSrgitakse laenatud

teaviku(te) nimetus(ed) ja mSodunud tagastamistahtaeg. Raamatukogu voib soltuvalt teaviku

n5udlusest saata rohkem kui tine meeldetuletuse. Alaealise lugeja puhul v5ib raamatukogu

vanema andmete olemasolul meeldetuletuse saata vanemale.

(7) Lugejalt, kes ei ole tagastustahtajaks teavikuid tagastanud, voib raamatukogu teavikute

laenamise oiguse ara vdtta kuni uheks aastaks.

(8) Teatmeteoseid, enam ndutavate teavikute ainueksemplare, perioodikava'ljaannete viimaseid

numbreid ja eriti vaartuslikke teavikuid saab kasutada ainult raamatukogus.

(9) Raamatukogus puuduv teavik tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise

laenutuse teel teistest Eesti raamatukogudest. Lugeja tasub teaviku tellimusega seotud postikulud

vastavalt kehtivale postiteenuste hinnakirjale.

(10) Viivisevabadest pSevadest teavitab raamatukogu lugejaid teadetetahvlil ja veebilehel.

§ 5. Lugeja digused

(1) Lugejal on Sigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ja laenutada teavikuid

kasutamiseks valjaspool raamatukogu ruume.

(2) Lugejal on oigus tellida raamatukogust puuduv teavik teisest raamatukogust.

(3) Lugejal on voimalik panna end raamatukogu teaviku ootejarjekorda. Teaviku saabumisel

teavitatakse lugejat e-posti voi telefoni teel. Kui lugeja tellitud teavikut kolme tSopaeva jooksul

ei laenuta, laenutatakse see jarjekorras jargmisele soovijale.

§ 6. Lugeja kohustused ja vastutus

(1) Teaviku laenamisel on lugeja kohustatud kontrollima selle korrasolekut. Kahjustatud

teavikust on lugeja kohustatud teavitama raamatukoguhoidjat. Kui teaviku kahjustumine
avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

(2) Lugeja peab hoidma teavikuid nende sSilimiseks vajaliku hoolega ja neid kahjustamata.

Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku
kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukoguhoidjat.

(3) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teaviku tagastustahtajaks.

(4) Teaviku tagastustahtajaks tagastamata jatmisel on lugeja kohustatud tasuma viivitatud aja
eest tasu (viivist) 0,06 eurot iga viivitatud paeva eest Qhe teaviku kohta.

(5) Kui lugeja tagastab teaviku tagastamistahtajale jargneva kahe pSeva jooksul, on

raamatukogul oigus tasu v6tmisest loobuda. Raamatukogul on Sigus loobuda tasu votmisest ka
lugejalt, kes tagastab teaviku, mille laenutustahtaeg on moodunud, selleks korraldatud
kampaania kaigus.



(6) Teaviku rikkumise v6i tagastamata jatmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise

eksemplariga (sama nimetusega, voib olla uuem triikk). Erandkorras voib lugeja teaviku

asendada ka teavikuga, mille raamatukogu direktor voi haruraamatukogu raamatukoguhoidja on

tunnistanud samavMrseks.

(7) Juhul, kui lugeja laenatud teavikut ei tagasta, kajustatud voi kaotatud teavikut ei asenda, on ta

kohustatud tasuma selle hinna kuni kttmnekordses suuruses. Hinna maarab raamatukogu direktor

voi tema volitusel raamatukoguhoidja.

(8) Raamatukogu annab lugejale tahtaja kSesoleva paragrahvi loigetes 4 ja 7 nimetatud summade

tasumiseks voi ka'esoleva paragrahvi ldikes 6 nimetatud teaviku asendamiseks. TShtajaks

maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtaitmise

algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui ettekirjutust ei taideta. Ettekirjutuses

margitakse selle vaidlustamise voimalus, tahtaeg ja kord. Kui lugeja jatab hoiatuses mSrgitud

tahtaja jooksul ettekirjutuse taitmata, on vallavalitsusel 5igus anda ettekirjutus sundtaitmiseks

taitemenetluse seadustikus satestatud korras. Vallavalitsus voib nimetatud padevuse anda

raamatukogule. Alaealise isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

(9) Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme voi muu raamatukogu inventari

rikkumise eest ning on kohustatud raamatukogule tekitatud kahju huvitama.

§ 7. Lugejalt teavikute kojulaenutamise oiguse aravotmine

(1) Raamatukogu v6ib lugejalt teavikute kojulaenutamise oiguse Sra vStta kuni ttheks aastaks

kui:

1) teavikuid ei tagastata tagastustahtajaks;

2) maaratud tahtajaks ei ole taidetud teaviku kahjustamise voi tagastamata jatmise hiivitamise

kohustust;

3) korduvalt rikutakse raamatukogu sisekorda.

(2) Otsuse teavikute kojulaenutamise eiguse aravotmise kohta teeb raamatukogu direktor, kes

vormistab otsuse kirjalikult ning teeb vastava marke lugejate andmebaasi.

§ 8. Arvuti ja Interneti kasutamine

(1) Raamatukogu lugejaarvuteid voivad kasutada koik raamatukogu kulastajad, kellel on arvuti

ja interneti kasutamise oskus.

(2) Avaliku internetipunkti ja lugejaarvutite kasutamiseks saab aega broneerida raamatukogus

kohapeal, e-posti v5i telefoni teel.

(3) Arvuti kasutamisel kohustub lugeja:

1) jSrgima kaesoleva paragrahvi loigetes 4 ja 5 nimetatud nSudeid;

2) tao I5petamisel sulgema enda poolt kaivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;

3) teavitama koheselt raamatukogu tQOtajat torgetest m5ne sUsteemi t66s.

(4) Interneti kasutamisel ei ole lubatud:

1) veebisaitide kiilastamine, mis propageerivad vagivalda voi on pornograafilise sisuga;

2) muu tegevus, mis on vastuolus seaduste v5i heade kommetega.

(5) Arvutitel on keelatud:

1) arvutite konfiguratsiooni muutmine;

2) programmide lisamine;

3) alglaadimine ja/v5i vaijalulitamine.

§ 9. Sisekord

(1) Raamatukogus tuleb hoida korda ja vaikust. Lubamatu on tegevus, mis rikub raamatukogu
vara ja hairib raamatukogus viibijaid.

(2) Raamatukogu ruumides on keelatud rikkuda ukskSik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas
eksida iildtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.

(3) Raamatukogu kulastaja ei tohi rikkuda teavikuid voi neid loata raamatukogust valja viia.

(4) Raamatukogu kulastaja ei tohi teenindusalas suiia, juua ega suitsetada. Mobiiltelefoni voib
kasutada viisil, mis ei hairi teisi raamatukogu kUlastajaid.



(5) Raamatukogu kiilastaja peab taitma raamatukogutootaja korraldusi, mis tulenevad kiiesoleva

ecskirja taitmisest voi hca kaitumisc lavadest.

(6) Raamatukoguhoidjal on oigus keelduda eeskirja ja korda rikkuva isiku tecnindamisest ja

nouda tema lahkumist raamatukogust. Vajaduscl voib raamatukoguhoidja vlilja kutauda politsei.

(7) Raamatukogu ei vastuta raamatukogus valvcta jiietud isiklike esemete eest

§ 10. MSiirusc joustumiiie

Maarusjoustub 1. aprillil 2013.

Mati Mcelis

Vallavanem Saks

Vallasekretar


