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Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja
rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu.
Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud (edaspidi lugejad), välja arvatud
lugejad, kellelt vastavalt rahvaraamatukogu seadusele on raamatukogu kasutamise õigus
ajutiselt ära võetud.
(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus, kohapeal kasutamine, teatmeteenindus ja interneti kasutamine. Teavik on mis tahes materiaalne objekt raamatukogus, millele on talletatud infot (nt. raamat, ajakiri, ajaleht jne).
(3) Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Muud teenused võivad olla tasulised. Tasuliste
teenuste loetelu, nende eest võetava tasu määramise korra ja hinnakirja kinnitab NarvaJõesuu linnavalitsus.
(4) Informatsiooni raamatukogu ja teavikute kasutamise võimaluste kohta saab raamatukogu
töötajalt.
(5) Raamatukogu lahtioleku ajad määrab Narva-Jõesuu Linnavalitsus.
§ 2. Lugejaks registreerimine
(1) Lugejaks registreerimine toimub isikut tõendava fotoga dokumendi alusel.
(2) Lugeja registreeritakse raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasis ja lugeja registreerimiskaardil on järgmised andmed:
1) nimi
2) sünniaeg/isikukood
3) elukoht ja postiaadress
4) telefon
5) elektronposti aadress
6) lugejarühm ( koolieelikud, kodused ja pensionärid, põhikooli õpilased,
gümnasistid,töötajad, üliõpilased)
(3) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja täitmise kohta lugejakaardil.
(4) Koolieelikud registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga).
(5) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine. Raamatuvõlglasi ümber ei registreerita.
(6) Raamatukogu lugemissaali ei saa kasutada ilma raamatukogu lugejaks registreerimata.
§ 3. Kojulaenutus
(1) Kojulaenutus - teavikute laenutamine ja tagastamine registreeritakse.
(2) Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu. Lastele kuni 5 raamatut korraga,
täiskasvanule kuni 5 raamatut korraga.
(3) Laenutuse tähtajaks on 30 kalendripäeva, kui raamatule pole nõudlust. Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud tähtajaks või taotlema selle pikendamist. Tagastamistähtaega võib pikendada /ka telefoni ja elektronposti teel, kui teavikule pole nõudlust
teistelt lugejatelt, kuid mitte rohkem kui 90 päeva kokku, alates laenutuse päevast.

(4) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral
on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma teaviku hinna kümnekordses ulatuses.
Teavike saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.
(5) Lapse tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.
(7) Tagastamistähtaja möödumisel saadetakse lugejale meeldetuletus postiga, teatatakse telefoni või elektronposti teel. Meeldetuletusega seotud kulutused tasub lugeja. Kui lugeja ei
tagasta laenutatud teavikut tähtajaks võtab raamatukogu viivist 20 senti iga viivitatud
päeva eest .
(8) Kui lugeja soovib teavikut, mis on välja laenutatud, see reserveeritakse. Raamatu saabumisest teavitab raamatukogu lugejat.
(9) Raamatukogu fondis puuduvaid teavikuid on võimalik tellida lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel.
(10) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldatakse nende soovil ja raamatukogu töötajate tööajal võimaluste piires tasuta
koduteenindus.
(11) Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavatelt lugejatelt on raamatukogul õigus
võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist.Tagatisraha suuruseks on teaviku hind.
(12) Teavikute tagastamisel makstakse tagatisraha laenutajale tagasi.Tagasimaksmata raha
kantakse linna eelarvesse hiljemalt aasta jooksul alates tagastamistähtajast.
§ 4. Lugemissaal.
(1) Raamatukogu laenutab lugemissaalis asuvaid teatmeteoseid, teavikute ainueksemplare,
erilise väärtusega raamatuid, kasutamiseks ainult raamatukogu lugemissaalis.
(2) Koju laenutatakse ajakirjade ja ajalehtede vanemaid numbreid tagastamistähtajaga kuni 14
kalendripäeva.
(3) Lugemissaali külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.
§ 5. Sisekord
(1) Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus. Lubamatu on igasugune
tegevus, mis häirib teisi lugejaid.
(2) Ei teenindata alkoholi- või narkojoobes lugejaid, raamatukogu ruumides on keelatud lärmi
tekitamine, söömine, suitsetamine.
(3) Lugejate omavaheline vestlemine ei tohi segada teisi raamatukogus viibijaid.
(4) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid,
kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.
(5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.
(6) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.
(7) Teavikute omavoliline väljaviimine raamatukogust on keelatud.
(8) Raamatukogu külastaja peab alluma raamatukogu töötaja korralekutsuvale märkusele.
§ 6. Rakendussätted
(1) Määrus jõustub kolmadal päeval peale avalikustamist.
(2) Käesoleva määruse peale võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud tähtajal ja korras.

