MÄÄRUS
Kohtla-Nõmmel

23.04.2007.a.nr.11

Kohtla-Nõmme Rahvaraamatukogu
kasutamise eeskiri.

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse §16, Raamatukogu töökorralduse
juhendi, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punkti 34 ja Kohtla-Nõmme
valla põhimääruse alusel.
§ 1 Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugeja, kellelt on ära
võetud raamatukogu kasutamise õigus.
§2 Esmakordsel raamatukogu külastamisel tutvustab raamatukogu direktor külastajale
raamatukogu kasutamise eeskirja .
§ 3 Isik, kes soovib kasutada laenutusteenust, registreeritakse raamatukogu lugejaks.
§ 4 Lugeja kohta kantakse tema isikuttõendava dokumendi alusel andmebaasi või
lugeja kaardile alljärgnevad andmed:
1) nimi
2) isikukood
3) elukoht
4) sidevahendite andmed- telefon, elektronposti aadress
5) lugejarühm
§ 5 Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta ja saab
lugejapileti, mille alusel saab ta kasutada raamatukogu teavikute kasutamist ja kojulaenutamist. Lugejapiletit võib asendada ID-kaart.
§ 6 Lugejal on õigus koju laenutada korraga kuni viis trükist.
§ 7 Teavikute tagastamistähtajad on :
1) raamatutel kolm nädalat
2) jooksva aasta ajakirjadel üks nädal, vanematel kolm nädala
3) ajalehtedel kaks päeva.
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§ 8 Jooksva nädala ajalehti ja jooksva kuu ajakirju reeglina koju ei laenutata.
§ 9 Teavikute tagastamise tähtaega võib pikendada, kui teavikut ei ole soovinud
laenata teised lugejad.
§ 10 Tähtajaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus.
§ 11 Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks ega pikenda nende laenutamise
tähtaega, võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga
viivitatud päeva kohta.
§ 12 Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle
asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole
nimetatud kohustust määratud tähtajaks täitnud, võib võtta raamatukogust yteavikute
laenamise õiguse kuni üheks aastaks.
§ 13 Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Kohtla-Nõmme vald, võib raamatukogu võtta
teavikute kojulaenutamise tagastist, mis on võrdne laenutatavate teavikute hinnaga.
Tagatise vastuvõtmise kohta väljastatakse lugejale kviitung. Teavikute tagastamisel
tagastatakse lugejale kviitungi esitamisel tagatisraha.
§14 Määrus jõustub 01.05.2007.a.
§ 15 Lugeda kehtetuks Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 16.11.2000.a.määruse nr.19
“Kohtla-Nõmme Rahvaraamatukogu põhimääruse ja raamatukogu kasutamise eeskirja
kinnitamine” Lisa 2

Ain Luuk
Vallavolikogu esimees
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