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Määrus kehtestatakse ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ” § 22 lõike 1 punkt
37 alusel.
KOONGA RAAMATUKOGUS ASUVA AVALIKU INTERNETIPUNKTI
KASUTAMISEESKIRI
1. Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) kaudu võimaldatakse külastajatele ligipääs internetis
sisalduvale teabele, lähtudes avaliku teabe seaduse ja rahvaraamatukogu seaduse nõuetest.
2. AIP on avatud raamatukogu lahtioleku aegadel
3. AIP arvuteid võivad kasutada kõik elanikud, kellel ei ole võlgnevusi raamatukogu ees.
4. AIP-i kasutamine on tasuta.
5. AIP kasutamiseks on võimalik eelregistreerida. See toimub kas kohapeal või telefoni teel,
tel. 446 2578. Registreerida saab 7 päeva ette.
6. Eelregistreerimise puhul peab külastaja ilmuma kohale soovitud ajaks. Hilinemise puhul rohkem
kui 10 minutit võidakse tema aeg loovutada teisele kasutajale.
7. Enne arvuti kasutamisele asumist tutvub külastaja AIP kasutamise eeskirjaga
8. AIP kasutamise eelduseks on arvuti kasutamise oskus. Raamatukogu töötaja ei ole kohustatud
AIP külastajat IT-alaselt koolitama.
9. Külastaja fikseerib kasutamise kellaaja vastavas registris, annab kasutamise kohta allkirja ja
raamatukogutöötaja nõudmisel isikut tõendava dokumendi.
10. Arvuti on eelkõige internetist vajaliku informatsiooni leidmiseks, õppetööks,
pangatehningute sooritamiseks ja e-posti kasutamiseks
11.Arvutiga töötab korraga üks kasutaja, seega ei ole lubatud hulgakesi kasutamine.
12. AIP külastaja ei tohi oma tegevusega häirida teisi raamatukogu külastajaid.
13. Printimiseks on vajalik raamatukogutöötaja nõusolek.
14. Printimine ja koopiate tegemine on tasulised teenused, vastavalt Koonga Vallavalitsuse poolt
kehtestatud hindadele

15. Arvuti kasutajal on keelatud:
15.1 arvutimängude installeerimine ja mängimine
15.2 isikliku disketi või mõne teise andmekandja kasutamine
15.3 igasuguste tarkvarade installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine
15.4 andmete salvestamine arvuti kõvakettale, arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või
teisaldamine AIP külastaja poolt
15.5 ebasündsate materjalide kasutamine, tasuliste internetilehekülgede ja pornolehekülgede
külastamine
15.6 söömine ja joomine AIP-i ruumis
16. AIP külastaja allub raamatukogutöötaja korraldustele.
17. Käesoleva eeskirja esmakordsel, kergemate tagajärgedega rikkumisel kaotab külastaja õiguse
kasutada arvutit kuni ühe kuu jooksul, tõsisemate ja korduvate rikkumiste korral määramata ajaks.
18. AIP kasutaja peab hüvitama kahju, mis tekkis kasutatava ruumi ja inventari hävimise või
rikkumisega, kui ta on nimetatud kahju tekkimises süüdi.
19. Kõigist AIP kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamata teavitada
raamatukogutöötajat.
20. Pärast töö lõppu ei tohi külastaja arvutit välja lülitada, aga peab sulgema kõik enda poolt
käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.
21. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01.aprillil 2009.

Riho Erismaa
volikogu esimees

Kooskõlastused Koonga Vallavalitsusega:
1. Koonga raamatukogu on avatud lugejale: esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval,
neljapäeval, reedel kella 10.00 – 17.00
kella 17.00 – 18.00 koristamine
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud, on koolituspäev Pärnu Keskraamatukogus
2. Õigel ajal tagastamata raamatute eest viivis, iga üle tähtpäeva tagastamata raamatu eest 50
senti 1 päeva kohta.
3. Raamatukogu võtab tagatist raamatute eest, mida laenutavad väljaspool raamatukogu
piirkonda elavad inimesed. See tagatis peab olema võrdne raamatu maksumusega. Laenutaja
saab vastu kviitungi raha saamise eest. Raamatu tagastamisel tagastatakse ka raha. Kui
lugeja ei tagasta raamatut, jääb see raha raamatukogule, mille eest ostetakse uus raamat
4. AIP kasutamisel printimine või koopia tegemine A 4 lehele maksab 2 krooni lehekülg.

Erika Luige
Koonga raamatukogu juhataja

