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Uulu Raamatukogu Avaliku Interneti Punkti (AIP) sisekorraeeskiri 
 
AIP on avatud: 
 
   T-L 10.00-18.00   Iga kuu viimasel reedel on AIP suletud. 
  AIP arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu külastajad, kellel ei ole võlgnevusi 
raamatukogu ees. 
  AIP külastamise eeltingimuseks on  arvuti kasutamise oskus.  
  AIP külastajal on õigus saada abi AIP töötajalt. 
Kasutajaaega on võimalik ette registreerida kuni kaheks nädalaks (telefon 446 0694)  
                        ja kaheks korraks nädalas.      
         
• Nädalas on ühel inimesel õigus arvutit kasutada 2,5 tundi.  
• Üks aeg  on 30 minutit, eelregistreerimisel soovi korral 60 minutit. Tööajad algavad 

täis- ja pooltundidel.   
• Mõjuvatel põhjustel (teadustöö, oluline tööalane probleem vms) saab ette kokku 

leppida enam kui kahte aega korraga. 
• Kasutajaajast loobumisest teatada  AIP töötajale. 
• Hilinemisel üle 5 minuti läheb kasutajaaeg üle kohaletulnud soovijale. 
• Juhul kui AIP ei ole täielikult koormatud,  toimub teenuse kasutamine  vastavalt 

kokkuleppele AIP töötajaga. 
• Enne AIP teenuste kasutamist esitab kasutaja, kes ei ole Uulu raamatukogu lugeja, 

isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti) ning annab 
registreerimisraamatusse allkirja sisekorraeeskirjaga tutvumise kohta. Samuti 
registreeritakse registreerimisraamatus kasutaja tööaja algus ja lõpp. 

• Väljatrükk arvutist on tasuline: 1 kroon A4 leht. 
 
Enne printima asumist teavitada sellest AIP töötajat. 
 

• Üldjuhul kasutab arvutit üks inimene korraga, austades teiste inimeste privaatsust. 
Kokkuleppel AIP töötajaga võib ühte arvutit kasutada mitu kasutajat. 

 
AIP kasutaja on kohustatud: 
 
• teavitama koheselt AIP töötajat tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara 

rikkiminekust, lõhkumisest ja kadumisest; 
• suhtuma heaperemehelikult AIP varasse, ruumi ja inventari rikkumisel hüvitama 

tekitatud kahju ; 
• vastuvaidlematult alluma AIP töötaja korraldustele; 
• sulgema pärast tööaja lõppu kõik tema poolt kasutatud interneti leheküljed ja 

käivitatud programmid. 
 



Kasutajal on keelatud : 
 
• süüa ja juua arvuti kasutamise ajal; 
• lehitseda ebasündsaid ja kriminaalse sisuga webisaite; 
• kasutada isiklikku disketti ilma AIP töötaja nõusolekuta; 
• installeerida kõvakettale uusi ja kustutada olemasolevaid programme (sealhulgas 

mänge); 
• põhjustada tahtlikult häireid arvutivõrgus; 
• muuta arvutite häälestust; 
• kasutada  AIP arvuteid ebaseaduslikuks ja kuritahtlikuks tegevuseks; 
• arvuteid omavoliliselt välja lülitada või alglaadida. 
 
AIP töötajal on õigus katkestada aeg või lõpetada kasutajaõigused kasutajal, kes ei täida  
käesolevat sisekorraeeskirja. Eeskirjade esmakordsel rikkumisel kaotab kasutaja õiguse 
kasutada  AIP-d ühe kuu jooksul, teistkordsel rikkumisel ühe aasta jooksul. Vastav kanne 
tehakse registreerimise raamatusse. 


