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Tahkuranna valla raamatukogude kasutamise eeskiri 
 
Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16, Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 7 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning Tahkuranna valla põhimääruse § 21 lõike 1 
punkti 39 alusel. 
 
 
§ 1. Reguleerimisala 
Määrusega kehtestatakse raamatukoguteeninduse korralduse, lugejate ja arvutikasutajate õigused 
ja kohustused ning kehtib kõigis Tahkuranna valla raamatukogudes (edaspidi raamatukogu). 
 
§ 2. Raamatukogu teenused 
(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning andmeside võrgu 
kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta. 
 
(2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmeside võrgu kaudu avalikustatud teabega 
tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. 
 
(3) Eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab 
Tahkuranna Vallavalitsus. 
 
§ 3. Lugejaks registreerimine 
(1) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi  ja registreerimiskaardi alusel raamatukogu 
lugejate andmebaasis üks kord.  
 
(2) Koolieelikuid registreeritakse lugejaks vanema nõusolekul. 
 
(3) Registreerimiskaardil ja andmebaasis on järgmised lugejaandmed: 
      1) nimi; 
      2) isikukood või sünniaeg; 
      2) elukoht (postiaadress); 
      3) telefon; 
      4) elektronposti aadress; 
      5) lugejarühm. 
       



(4) Lugeja annab registreerimiskaardile allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta 
ja saab raamatukogust lugejapileti, mis annab raamatukogu kasutamise õiguse. 
 
§ 4. Kojulaenutus 
(1) Trükiseid laenutatakse koju üheks kuuks. Enamnõutavatel teavikutel võib laenutustähtaega 
lühendada. 
  
(2) Ühele lugejale laenutatakse korraga kuni viis teavikut. 
 
(3) Kojulaenutatud trükiste tähtaega võib pikendada, kui neile pole nõudmist teiste lugejate poolt. 
 
(4) Raamatukogu ei laenuta koju erilise väärtusega trükiseid ja üldkasutatavaid teatmeteoseid. 
 
§ 5. Lugeja õigused 
(1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada 
teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus). 
 
(2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või 
informatsiooni tellimist teisest raamatukogust. 
 
(3) Puuduva teaviku tellimine toimub lugeja kulul. 
 
(4) Kui teavik on raamatukogus olemas, kuid hetkel välja laenutatud, saab lugeja end 
registreerida soovitud raamatule järjekorda. 
 
(5) Ettepanekuid raamatukogu teeninduse korralduse kohta võib teha raamatukogu juhatajale.  
 
§ 6. Lugeja kohustused 
(1) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. 
 
(2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud  selle asendama või 
tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. 
 
(3) Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu määratud tähtajaks täitnud, võib võtta 
raamatukogust teavikute laenamise õiguse kuni üheks aastaks. 
 
(4) Tähtajaks tagastamata teaviku eest võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui üks 
kroon iga viivitatud päeva eest. 
 
(5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei 
häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara. 
 
§ 7. Määruse jõustumine 
(1)Määrus jõustub 04. mail 2009.a. 
 
(2) Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 30. novembri 2004 määrusega nr  22 
kinnitatud „Tahkuranna valla raamatukogude kasutamise eeskiri“. 
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