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Viru-l{igula Raamatukogu kasutamise eeskiri
Miiiirus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse koralduse seaduse 7 l6ike 1 punkti
37 ja
$
Rahvaraamatukogu seaduse $ 16 alusel.

$1 Reguleerimisala

Miiiirusega kehtestatakse Viru-Nigula Raamatukogu ( edaspidi raamatukogu) ja arv*titoa
teeninduse koraldus, lugejate ja an'utite kasutajate 6igused. kohustused ja vastutus.
$2

Raamatukogu teenused

(1) Raamatukogu pdhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus 1i1g
avalikule teabele r,ildkasutatava andmesidev6rgu kaudu juurdepiirisuv6imaldamile.
Raamatukogu pdhiteenused on tasuta.
(2) Eriteenused ( paljundustood, viiljatnikid rildkasutatavatest andmebaasidest on tasulised,
)
KOik postisaadetiste kulud tasub lugeja.
(3) Anutitoa kasutamine on tasuta,
(4) Raamatukogu teenuseid vdivad kasutada kdik lugejaks registreeritud isikud, vilja arvatud
need, ke11e1t on raamatukogu kasutamise 6igus ajutiselt iira vdetud,
$3

Lugejaks registreerimine

) Lugej aks j a an'uti kasutaj aks registreerimisel tuleb esitada isikr,rt toendav dokument.
Kuni 16 aastane laps peab enne lugejaks registreerimist esitama raamatukogule vanema
kirjaliku n6usoleku lugejaks olemiseks. Lugejaks registreerimisel antakse 1uge.jale
vdotkoodiga varustatud iugejapilet, mille peab iga kord raamatukokku tulles kaasa vdtma.
(2) Lugejaks registreerimisel tutr,ustatakse lugejale kiiesolevat eeskirja.
(3) Lugejate ilmbenegistreerimist.teostatakse igal aastal nende esimesel kiilastusel
raamatukokku. Lugejate andmed kontroliitakse ja tilpsustatakse ning vajadrisel tehakse
parandused. V61g1ased registreeritakse umber peale vdlgade likvideerimist.
(
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$,1 Kojulaenutus

(1) Lugejalt vdib nduda teaviku kojulaenutamisel
1

)
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tagatist,

iugej a rahvastikulegistrisse kantud elukohaks
see on

vajalik teaviku v?iiirluse tdttu.
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(2) Iirilise viiiirtusega raamatuid koju ei laenutata.
(3) Kojulaenutatavate teavikute arv perioodiliste viiljaannete osas
ei ole piiratud, munde
teavikute osas on rilempiiriks 5 teavikut ja auvistel i eksemplar.
(4) opilaste kohustuslikku kirjandust laenutatakse korraga 1 raamat.
Tagastamisttihtaeg on
trirkistel 14 piieva ja auvistel (DVD, CD, VHS) 3 piieva.
(5) Tagastamistiihtaega saab pikendada, kui teaviku saamiseks ei o1e teised
lugejad soovi
avaldanud. Lugeja on kohustatud iaenutatud teaviku tagastama laenutustiihtajijooksul.
$

5 Lugeja

digused

(1) Lugejal on 6igus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides ( kohalkasutus) ja
laenutada
teavikuid kasutamiseks viij aspooi raamatukogu ruurne ( kojulaenutus).
(2) Lugejal on 6igus taotleda raamatukogult teatme- ja teablteenindusi,
puuduva teavikl voi
infonnatsiooni tellimist teisest raamatukogust.
(3) Lugejal on 6igus saada raamatukogult teenustealast ndustamist ja
igakulgset abi ning
juhendamist riigi- ning kohaliku omavalitsuste asutuste
veebilehtedele luur&paasl
saamiseks.

(a) Kui lugeja soovib, pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja
kiies oleva raanatn
saamiseks jrirjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse. Kui lugejl
teavikule kindlaks'riiiiratr.rd
ajal jzirele ei tule, antakse see jiirgmisele soovijale.
(5) An'utit v6imaldatakse kasutada kogu raamatukogu lahtiolekr,r
aia viiltel ainult
inibotsinguks
$

6 Lugeia kohustused

(1) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku
saamisel ko'troiiima sel1e
konasolekut ja rikkumisest raamatukogu direktorile kohe teatama.
(2) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustiihtaja jooksul ja
samas
olukolras , miilises ta teaviku laenutas,
(3) Raamatukogus tuleb kulastajatel siiilitada korda ja vaikust.
Lubamatu on igasugune
tegerrus, mis hiiirib teiste raamatukogus viibijate t6dd. Lugeja peab
alluma
raamatukogutootaj a konalekutsuvatele mlirkustele
(4) llaamatukogus on keelatud sodmine ja joomine,
(5) Arvuti taga r'Oib tootada konaga vaid riks inimene,
(6) Keelatud on teha muudatusi arwti konfiguratsioonis, installeerida
omavoliliselt
programme, miingida arwtimlinge, vaadatapornoleirekrilgi ning
arr,'r.rtit omavoliliselt vrilja
luiitada"

$7trugejavastutus
(1) I(ui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tiihtajaks, v6ib
raarnatukogu n6uda viivitatud aja
eest tasu, kuid mitte rohkem kui 1 kroon iga viivitatud plieva
eest ilG teaviku kohta.
(2) ;\uviste mittetairtaegsel tagaJamiset on viivistasu I kroon
iga viivitatud pileva eest,
ti t Teaviku rikliLnnise vOi tagastanrata jatnrise kon'al tuleb luge]al tasuda f,r"i f,m"*f.ordses
suurrlses se11e hind, liihtudes teaviku tegelikust viiiirtusest tuu*utukogu
direktori hi*angul.
Alaealiste p o o 1t tekitatud kahj u hr-ivitavad 1ap s evanemad.
(4) Lugejalt, kes ei ole teavikut tiihtajaks tagistanud, v6ib vdtra teavikute
kojuiaenutamise
6igus rira kuni uheks aastaks.
!5).flsugtumisttihtaja moodudes saadab raamatnkogu lugejale meeldetuletuse, Meeldetuletuse
(nii kirJalikult kui ka heiistacies tehtr,rd meeldetuletui; t<utua tasub lugeja.

(6) Raarnatukogu annab lugejale tiihtaja viivisetasu (sh meeldetuietustasu) ja rikutud/
tagastarnata teaviku hrivitise summa tasuniseks. Tiihtajaks maksmata summa tasumiseks teeb
_r,allavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtilitmGe-algaiainise hoiatusega eftekirjutuse
tiiitmata jiitmise kona1. EttekirjLrtuses miirgitakse se1le vaidlustamise vOimalus, tiihtaeg ja
kord.
(7) Arr,.rrti kasutaja kohustub htivitama teina poolt tekitatud materiaalse kahju.
$ 8 Arvutitoa kasutamine

(1) Anuti kasutuse diguse saab arr.'uti kasutusoskusega inimene
(2) Arl'Lrti kasutaja tutrrub enne tOokohale asumist arl.uti kasutamise eeskirjaga, esitab isikut
tOendava dokumendi ja annab arr,utitoa kasutarnise kohta allkirja
(3) Vajadusel v6imalik eelregistreerimine. Kasutusaeg bhele inimesele on kuni i tund piievas.
Ee/registreerimise korral peab krilastaja tulema digeaegselt koha.le. U.le I0-minutjlise
hilinemise korrall?iheb anuti kasutamise 6igus ule jiirgmisele soovijale
(4) Koraga on ilhe arl'uti taga iiks inimene
(5)An'utitoa arr.uti kasutaja kohr-rstub kasutama vdimaldatavaid teenuseid ja inventari ning
kiiituma head tava jiilgides. Kfllastaja kohustub oma tegewsega mitte h[irirna teisi ruumis
viibijaid, arvutitoas mitte soorna ja jooma
(5) Arluti kasutaja registreerib arr,uti kasutamise koreklselt
1) Keelatud
lt' urr*,i taaskriivitamine
arwti hiiZil estus e muutmine
tarkvara j a arr.utimiingude installeerimine
info salvestamine
oma isikliku disketi vdtlja CD kasutarnine ilma tootaja loata
all'utis miingimine
j ututubade kulastamine
(7)
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rikkumisel iiheks aastaks.
(8) Anuti kasutaja kohustub hiivitama tema poolt tekitatud materiaalse kahju.
$9

Miiiiruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks Viru-Niguia Vailavolikogu 12.12.2002.a miiiirus nr 10 Viru-Nigula
Raamatukogu kasutamise eeskilja kinnitanine
.

(2) M:i5rus j dustub 1 5. detsembil2007 .a.

