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Reguleerimisala

Miiiirusega kehtestatakse Valga Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu)
teeninduse

korraldus, lugejate 6igused, lugejate kohustused vistutus.
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Raamatukogu teenused
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(4) Suuremahuliste (rohkem kui 20 lk) kopeerimise, printimise,
skaneerimise ja kiletamise

tdcide teostamise ajas lepitakse teenuse ostjaga kokku.

(5) Infoparingutele vastatakse raamatukogu kasutajale
sobivas vormis tihe tci6piieva jooksul.

(6) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse
lugeja soovil ja kulul, kui raamatut

maakonna raamatukogudes ei ole, teistest raamatukogudest
raamatukogude vahelise laenutuse
kaudu.

(7) Raamatukogus on vdimalik kasutada arvutitddkohti.
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Lugejaks registreerumine

lRaamatukogu lugeja on raamatukogu registreeri

t6errdava dokumendi (ID-kaart, pass v6i m6ni
Alaealise isiku lugejaks registreerimiseks on vajali
kirjalik n6usolek. Lugejaks registreerimisel luge.i
kanlakse j iirgmised andmed :

l) nimi;
2) isikukood;
3) kontaktandmed.
Alla

15-aastase lugeja registreerimisel
lisataks ancrmetele ka vanema
andmed.
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(4) Registreeritud lugejale viiljastatakse
lugeja soovil raamatukogukaart (lugejap'et),
lugeja raamatukogutautti
kui
rooui, i"enindatakse ID-kaardi
alusel.
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lugejale tahtaja kiiesoleva paragrahvi
loigetes

I ja 4 nimetatud

summa tasumiseks teeb vallavalitsus
lugejale ettekirjutuse koos
hoiatusega ettekirjutuse tziitmata jatmii"korral.
Ettekirjutuses
mise vdimalus, tiihtaeg ja kord.

(8) Hoiatuses miirgitud tiihtajajooksul
ettekirjutuse tiiitmata jiitmise korral
on vallavalitsusel
6igus anda ettekirjutus sunatiitmiseks
tiiitemenetluse
seadustikus siitestatud korras.
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(10) Alla 1S-aastase lugeja poolt
tekitatud kahju v6i kulutused hiivitab
vanem.
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:1. Arvuti kasutuse 6iguse saab
arvuti
irj aga siitestatud reegleid.

(2) a4aksimaalne kasutusaeg tihele
krilastajale on 55 minutit. vaba
arvuti olemasolul
ktil as taj a kasutusae ga pikendlada
ko.raga tiheks kasutusaj aks.
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(4) Konaga tohib arvutiga tcidtada
kuni kaks kasutajal.

(5) Kl6ikidest arvuti kasutamisel ilmnenud

teavitama raamatukogu tcicitaj at.

i::tffi.-ll,i.Tmisel

probleemidest peab kasutaja
viivitamatult

peab kasutaja sulgema

koik enda poort avatud programmid ja

(7) Keelatud on:
I ) arvuti omavoriline viilj.aliilitamine
ja taaskiiivitamine;
2) arvuti konfi guratsiooni muutmin.,'

3) tarkvara ja arvutimiingude installeerimine;
4) isikliku disketi, cD v6i miiluseadme kasutami*e ilma
loata;
5) pornograafiliste veebilehektilgede kiilastamine;
6) teiste raamatukogu kiilastaj ate hiiirimine;
7) arvuti juures scicimine ja joomine.
(8,t Kasutaja stitil internetipunkti

riist- vdi tarkvarale tekitatud kahjud htivitab kasutaja.

(9) Raamatukogutcicitajal on 6igus kontrollida arvutikasutaja
tegevust ning n6uda eeskirja
eiramise
korral trlci lOpetamist.

(10) Kiiesolevas paragrahvis siitestatud reeglite rikkuja kaotab
raamatukogu arvutite

kas;utusdiguse kuni tiheks aastaks.

$ 7. Raamatukogu sisekord
(l) Raamatukogus tuleb siiilitada korda

ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis
hiiirib

teis;i isikuid. Raamatukogus on keelatud:
1) r;66mine, joomine ja-suitsetamine (v. a.

kui selleks on ette niihtud eraldi ala);

2) mobiiltelefonide hiiiilekas kasutamine;
3) loomade kaasavdtmine (v.a. vaegniigij ate j uhtkoerad).

(2) Raamatukogul on 6igus keelduda teenindamast joobes v6i
pstihhotroopse aine m6ju all
ole'yat isikut.
(3) Raamatukogu ei vastuta valveta jiietud esemete
eest.

(4) Raamatukogul on 6igus kiiesoleva eeskirja rikkujalt
kuni i.iheks aastaks dra v6tta teavikute

koj ulaenutamise 6igus.

$ 8. Rakendussiitted

Tunnistatakse kehtetuks

valga Linnavolikogu

29.02.200g miiiirus

ff 6

,,yalga
K-eskraamatukogu kasutamise eeskiri", Karula ry'allavolikogu
25.06.2009 miiiirus nr l3
"Liillemiie Raamatukogu ja Kaagjiirve Raanratukogu kasutamise eeskiri.,, Taheva
Vallavoliko gu 0l '02.2008 miiiirus * 4-,,Tuh"va valla
raariatukogude kasutamise eeskiri,,, Oru
vallavolikogu23.ll.2012 miiiirus nr l9,,6ru rahvaraamatukogu
kasutamise eeskiri,,.
$ 9. Miiiiruse jdustumine
Miiiirus j6ustub kolmandal piieval piirast selle avaldamist
Riigi Teatajas.
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