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Emmastevalla raamatukogukasutadis€eeskiri
M?iiirus
kehtestatakse
rahvaraamatukogu
seaduse
$ 16alusel.
$ 1, Reguleerimisala
(1) K?iesolev
raamatukogu
kotalduse,lugejate6igusedja
eeskirisatestab
teeninduse
kohustusedEmmastevalla raamatukogus(edaspidiraamatukogu).
(2) Teavik kaesolevaeeskirjatiihenduseson mistahesobjekt raamatukogr.rs,
millele on
talletatudinformatsiooni.
(3) Raamatukogu
pohiteenused
on teavikutekohapealkasutamineja kojulaenutusning
kaudujuurdepziasu
v6imaldamine.
avalikuleteabeleiildkasulatavaandmesidevdrgu
pohiteenusedon tasuta.
Raamatukogu
(4) Eriteenused
(koopiatevalmistamine,
printiminejm) on tasulised.
Tasulisteteenuste
ja
Emmaste
Vallavalitsus.
nimekirja hinnadkehtestab
probleemid
(5) Raamatukogu
eeskirjas
kiisitlemata
lahendab
raamatukogu
kasutamise
direktor.
$ 2. Lugejak registreerimine
(l) Lugejaregistreeritakse
raamatukogu
ardmebaasis.
(2) LugejaksregistreerimiselesitatakselD-kaart v6i muu isikukoodija fotogavarustatud
dokument.
(3) Lapsiregistreeritakse
dokumendi
vdi 6pilaspiletialusel
lugejaksisikuttoendava
(eestkostja)
allkirja.
n6usolekul,
mille kohtaannablapsevanem
lapsevanema
(4) Andmcbaasi
statistilise
analiiiisitcgemiseks,
andmeidkasutatakse
teenuste
osutamisel,
inkassofirmale.
saatmiseks
ningvdlan6udc
iileandmiseks
lnccldetuletuste
ia ettekirjutuste

(5) Lugejateandmebaas
on asutusesiscscks
kasulamiseks
leenustosutavale
raanatukogutdiitajale.
Andmeidei v:iljastata
kolmandatelc
isikutele,v.a.seadusega
juhtudel.
etlenahtud
(6) Lugejaannaballkirjaraamatukogu
kasutamise
eeskirjatundmisekohta.
(7) Lugejateavitabomanime,koduseaadressi,
e-postiaadressi,
telefoninumb, 6ppeasutuse
(alla 16aastavanusedlapsed)muutumisest.
ja isikuandmete
(8) Igalaastaltoimublugejateiimberegistreerimine
kontrollimine.V6lglased
registreeitakse
iimberp?irast
v6lgadelikvideerimist.
j ?irgiei ole Emmaste
(9) Kui lugejaelukohaks
rahvastikuregistri
vald,v6ib n6udateavikute
kojulaenamisel
tagatist.Tagatistvdib ndudaka Emmaste
vallaelanikelt,kui seeon vajalik
laenutatud
teavikutev:i:ttuset6ttu.Tagatise
vdtmisejatagastamise
korrakehtestab
vallavalitsus.
$ 3. Teavikutekasutamisek0rd
(1) Teavikutetagastamistfitaeg
on Uldjuhul30 piieva,ajakirjadel14p?ieva.
Vajaduselv6ib
raamatukoguhoidja
teavitutetagastamisdhtaega
pikendada,
kui neidei vajateisedlugejad.
(2) Tagastamistiihtpaeva
voib pikendada
kohapeal,
telefonijae-postiteelv6i e-teeninduse
kaudu.
(3) Perioodikaviiljaannete
keesoleva
kuu numbreidjaeriti va?irtuslikle
teavikuidsaab
iildjuhulkasutada
ainultkohapeal.
(4) Lugejasoovilon v6imaliktedavaljalaenutatud
j iirjekordapanna.Raamatu
raamatule
saabumisest
teavitatakse
lugejatkokkulepitud
viisil. Teavikuthoitakselugejale3 p,ieva.
(5) Soovitudteavikuidon vdimalikreserveerida
e-teeninduse
kaudu,telefoniv6i e-mailiteel.
(6) Raamatukogus
puuduvad
teavikudtellitakseRVL-i (raamatukogudevahelise
laenutuse)
teellugeiasooviljakulul teistestEestiraamatukogudest.
Teavikuidsaabkasutada
raamatukogus
kohapeal.
(7) E-teenuste
kasutamiseks
fikseeritakse
lugejakasutajanimija
paroolraamatukogutii6taja
vahendusel
URRAM siisteemis.
$ 4. Arvutite kasutamisekord
(l) Arvutitekasutamine
avalikuteabehankimiseks,
elektrooniliste
raamatukoguteenuste
kasutamiseks
vdi otsinguks
veebip6histes
andmebaasides
on tasuta.
(2) Arvuti kasutamiseks
on lugejalv6imalikaegeelnevalt
broneerida
eelregistreerimise
teel.
(3) Kui ar\utit kasutatakse
arvutimaingude
miingimiseks
v6i muul l6ikesI nimetamata
moel,
kuid on suurenenud
noudlusan'utikasutamiseks,
siison raamatukogu
tiidtajal6igus
ja vabastada
katkestada
aryutikasutusaeg
seejargmiselesoovijale.

(4) Soovistkasotada
isiklikkudisketti,CD-dv6i melupulkapeabinformeerima
raamatukogutddtaj
at.
ja hliid tavasid.
(5) lntemetikasutaja
peabjargima
veebikasutust
reguleerivaid
seadusi
$ 5, Lugejavastutus
(1) Raamatukogu
kiilastatakse
teisilugejaidhairimata,
lugejakohustubteavikuidhoolikalt
hoidma,saamisel
kontrollimanendekonasolekut,
rikutudteavikustkoheseltteatama.
(2) Luge.ja
on kohustatud
tagastama
laenatud
teavikudtagastamistZihtajajooksul.
(3) TagastamistaihQaeva
mdddumisest
teavitatakse
lugejatposti,elektronposti
teelv6i
helistatakse.
(4) Kui lugejaei ole laenutatud
teavikuidtagastanud
tagastamistahtajaks,
saadab
raamatukogu
posti,
lugejalekahekuujooksulkas
elektronposti
v6i teleloniteelviihemaltkaks
meeldetuletust.
Lugejalt,kesei ole2 kuujooksulparasttiihtajamijddumistteavikuid
tagastanud,
vdetakse
kojulaenamise
6igus?irakuni teavikutetagastamiseni
( korduva
ril'trrumisekonal kturi iihe aastani).T?ihtajaksteavikuidmitte tagastanudlugejatenimed
vdidakseavaldada
intemetisEmmaste
Vallakodulehel.
(5) Kaotatudv6i rikutudteavikuon lugejakohustatud
asendama
teiseeksemplaga v6i
tasumasellehima kuni kiimnekordses
suuruses.
Erandkorras
vdib lugejateavikuasendada
raamatukogu
pooltsamaviiarseks
tunnistatud
teavikuga.
Lastetekitatudkahjuhiivitab
(eestkostja).
lapsevanem
Juhul,kui teavikulei asendata
v6i kahjuei hiivitata,vdetakse
lugejaltkoiulaenutus6igus
:hakuni iiheksaastaks.
(6) Raamatukogu
annablugejaletfitaja l6ikes5 nimetudsummatasumiseks.
T:ihtpeevaks
maksmata
summatasumiseks
teebvallavalitsus
lugejaleetteki{utusekoossunduitmise
hoiatusega.
Alla 18-aastase
isikue lapsepuhulesitatakse
ettekirjutus
lapsevanemale
(eestkostjale).
Hoiatuses
mzirgitud
tehtajajooksul
ettekirjutuse
taitmatajatmisekorralon
6igusandaettekirjutus
sundtaitmiseks
teitemenetluse
seadustikus
saitestatud
korras.
Vallavalitsus
vdib ettekirjutuse
padeluseiile andaraamatukogule.
tegemise
Tasutudsummad
laekuvadEmmaste
vallaeelarvesse.
S 6 Rakendussetted
Tunnistada
Vallavolikogu29.01.2009
kehtetuks
Emmaste
maiirusnr 50 ,,Emmaste
valla
raamatukogude
kasutamise
eeskiri".
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