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§ 1. Üldsätted 

(1) Vaida Raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi: eeskiri) 
reguleerib raamatukogu teeninduse korraldust ning lugejate õigusi, kohustusi ja 
vastutust. 

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning 
avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu 
võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta. 

(3) Eriteenused (koopiate tegemine, printimine, skaneerimine jms) on tasulised. 
Eriteenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Rae Vallavalitsus. 
Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus. 

(4) Raamatukogu tagab, et kõik lugejad saavad eeskirjaga tutvuda nii kohapeal kui 
raamatukogu veebilehel. 

(5) Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis. 

§ 2. Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine 

(1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja.  

(2) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel lugejate 
andmebaasis. Teaviku kojulaenutamise õiguse saamiseks on kuni 16-aastase isiku 
puhul vajalik lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek. 

(3) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad lugeja ja kuni 16-aastase isiku 
puhul kojulaenutamise õiguse saamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja 
andmed: 
1) ees- ja perekonnanimi; 
2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg; 
3) elukoht (postiaadress); 
4) telefoninumber; 
5) selle olemasolul elektronposti aadress. 

(4) Puudega isikule avalike teenuste osutamiseks võib raamatukogu töödelda andmeid 
isiku puude olemasolu ja kestvuse kohta, mis on tõendatud puudega isiku kaardi, 
pensionitunnistuse, Sotsiaalkindlustusameti tõendi, puude liiki ja kestvust määrava 
arstitõendi või muu tõendi kohaselt, mis on määratletud muu seaduse, 
rahvusvahelise lepingu või Euroopa Liidu õigusaktiga. 

(5) Registreeritud lugejate andmed kantakse raamatukogude infosüsteemi URRAM. 

(6) Raamatukogu kasutab isikuandmeid lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu 
teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks 
aruandluseks ja teenuste analüüsiks, kus andmeid ei seostata isikuga ning eeskirja 
§ 4 lõikes 3 nimetatud tasude nõudmiseks. 



(7) Lugejate andmed on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on 
teenuseid osutavatel raamatukoguhoidjatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele 
isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. 

(8) Lugeja ja kuni 16-aastase isiku puhul lapsevanem või seaduslik esindaja on 
kohustatud teavitama raamatukogu käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud andmete 
muutumisest. 

(9) Igal aastal registreeritakse lugeja isikut tõendava dokumendi alusel ümber tema 
esimesel külastusel raamatukokku, kontrollitakse lugejaandmeid ning vajadusel 
tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade 
likvideerimist. 

(10) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 16-aastase isiku 
puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, kui lugeja pole raamatukogu  
külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei 
kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. 
Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni. 

(11) Lugejal on õigus tutvuda ja saada väljavõtet kõigi isikuandmetega, mis 
raamatukogul tema kohta on, sh muude andmetega, mis on seotud tema 
laenutusajalooga. 

(12) Lugejal on õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel oma isikuandmete kustutamist, 
kui ta ei soovi enam olla raamatukogu lugeja ning tal ei ole raamatukogu ees 
kohustusi. 

§ 3. Teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus 

(1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikute koju laenutamise 
õigus on registreeritud kasutajal isikut tõendava dokumendi, õpilaspileti või Rae 
valla lugejakaardi esitamisel, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine 
nõutav. 

(2) Teavik laenutatakse koju 30 päevaks ja perioodika 5 päevaks.  

(3) Enim nõutud teatmeteoseid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult 
kohapeal. 

(4) Teaviku kojulaenutamisel saab lugeja laenutuskviitungi laenatud teavikute kohta 
koos tagastamistähtaegadega  ja raamatukogu kontaktandmetega. 

(5) Tagastustähtaega on võimalik pikendada hiljemalt tagastustähtpäeval kuni kolm 
korda kui teavikut ei vaja teised lugejad. Pikendada saab kohapeal, telefoni teel, 
elektronposti kaudu või e-teenusena elektronkataloogis URRAM. 

(6) Lugejal, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, tagastustähtaega ei 
pikendata, uusi teavikuid võlglasele ei laenutata. 

(7) Teavikuid, mis on välja laenutatud, saab reserveerida. Reserveering kehtib 5 
tööpäeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugejat teavitatakse teaviku 
saabumisest elektronposti või telefoni teel. 

(8) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest 
raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu 
poolt etteantud tingimustest. 

(9) Rae valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu 
külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse. 



§ 4. Lugeja kohustused ja vastutus 

(1) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, 
tehnikavahendite ja muu inventari eest. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima 
selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb koheselt teatada raamatukoguhoidjale. 

(2) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul või 
pikendama laenutustähtaega. 

(3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle 
asendama sama teose teise eksemplariga (sama ilmumisaasta või uuem trükk) või 
tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku 
minimaalne hind on 4 eurot, juhul kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille 
hinda aluseks võtta. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt 
antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni 
võlgnevuse likvideerimiseni. 

(4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud 
summa tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Rae 
vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega 
ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise 
võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata 
jätmise korral on Rae vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks 
täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Alla 18-aastase isiku puhul 
esitatakse ettekirjutus lapsevanemale või eestkostjale. 

§ 5. Avaliku internetipunkti kasutamine 

(1) Avalik internetipunkt (AIP) on kasutamiseks avatud raamatukogu lahtioleku 
aegadel. 

(2) AIP-i kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav. 

(3) AIP-i kasutamine on raamatukogus tasuta. 

(4) AIP-i kasutamise eeskirja kinnitab raamatukogu direktor oma käskkirjaga. 

(5) AIP-i kasutamise eeskirja rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada AIP-i 
kasutamise keeld. 

§ 6. Raamatukogu sisekord  

(1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest. 

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes. 

(3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua ohtlikke aineid, määrivaid ja lehkavaid 
esemeid. 

(4) Kasutajal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikku korda, sealhulgas 
eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega 
inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet. 

(5) Punktides 2-4 toodud rikkumise korral on raamatukoguhoidjal õigus külastajat mitte 
teenindada. 

(6) Raamatukogu sisekord paigutatakse külastajatele nähtavasse kohta ning 
avaldatakse raamatukogu kodulehel. Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib 
esitada kas raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel 
või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendab raamatukogu 
direktor. 


