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Ajalehtede kojulaenamise tingimused
Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a mderusega nr 31 kehtestatud ,,Tallinna Keskraamatukogu p6himddruse" S 6 lg2 p 5 alusel
Kehtestan Tallinna Keskraamatukogu ajalehtede kojulaenamise tingimused:

l

iltdsetted

l.lTallinna Keskraamatukogu (edaspjdi raamatukogu) laenutab alates 1. juulist

2015

kuni 30. detsembrini 2015 raamatukogu lugejatele ajalehti, v.a Postjmeest (eesti- ja
venekeelset), Eesti Pdevalehte, Aripaeva ja ohtulehte, koju.
1.2 Ajalehti laenutatakse koju ainult haruraamatukogudest.
1.3 Ajalehtede kojulaenamine on tasuta.
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Ajalehtede kojulaenutus
2.1 Lugejal on 6igus korraga laenata kuni 30 teavikut, sh kuni kijmme ajalehte.
2.2 Ajaleht laenutatakse koju 7 pdevaks ilma tagastust6htaja pikendamise v6imaluseta.
2.3 Ajaleht laenutatakse koju koos vastava numbrijuurde kuuluva(te) lisa(de)ga.
2.4 Ajalehe k6ige viimast numbrit koju ei laenutata.

2.5 Raamatukogul on 6igus (nt suure n6udluse korral) ajalehtede teatud numbreid mitte

koju laenutada.

on

kohustatud tagastama laenatud ajalehe Iaenutustdhtaja jooksul
struktuuriiiksusesse, kust ta ajalehe laenas. V6lgnikele uusi ajalehti jt teavikuid ei

2.6 Lugeja

laenLrtata.

2.TAjalehe tagastamistahtpeeva mdddumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus
kahe kuu jooksul elektronposti v6i posti teel v6i teavitatakse lugejat telefoni teel.

Meeldetuletuses mdrgitakse mdddunud tagastamistShtpdev ning antakse uus
tdhtpdev v6lgnevuse likvideerimiseks. Raamatukogu vOib s6ltuvalt ajalehe n6udlusest
saata rohkem kui rihe meeldetuletuse. Alla 18-aastase isiku puhul v6ib raamatukogu
vanema andmete olemasolul meeldetuletusesaata vanemale,
Lugeja vastutus

3.1Lugeja kannab materiaalset vastutust enda kasutuses olevate ajalehtede eest.
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3.2Ajalehe saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud ajalehest tuleb
teavitada raamatukoguhoidjat. Kui ajalehe puudused avastatakse tagastamisel,
vastutab ajalehe eest selle tagastanud lugeja.
3.3 Kui lugeja eitagasta laenatud ajalehte tahtpdevaks, n6uab raamatukogu viivitatud aja
eest tasu alljdrgnevalt:

tagastamistahtpdevast on mdddunud kuni30pdeva, siis tuleb lugejal
tasuda 0,03 eurot iga viivitatud pdeva eest ijhe ajalehe kohta;
kui tagastamispeevast on mdddunud ille 30 pdeva, tasub lugeja 0,06 eurot iga

3.3.1 kui
3.3,2

viivitatud peeva eest 0he ajalehe kohta.
3.4 Kui lugeja tagastab ajalehe tagastamistdhtpaevale jdrgneva kahe peeva jooksul, on
raamatukogul 6igus viivitatud aja eest tasu vdtmisest loobuda.
3.5Ajalehe rikkumise v6i tagastamata jdtmise korral on lugeja kohustatud selle
asendama sama ajalehe sama v6i k6ige uuema numbriga.
3.6 Juhul, kui lugeja laenatud ajalehte ei tagasta, rikutud v6i kaotatud ajalehte ei asenda,
on ta kohustatud tasuma selle hinna kiimnekordses suuruses.
3.7 Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hi.ivitab vanem.

3.8 Raamatukogu annab lugejale tahtaja punktis

3.3 ja 3.6 nimetatud

summade

tasumiseks. Tdhtpievaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale
ettekirjutuse koos sundtditmise algatamjse hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui
ettekirjutust ei tdideta. Ettekirjutuses mergitakse selle vaidlustamise v6imalus,
tehtaeg ja kord. Kui lugeja jetab hoiatuses mdrgitud tehtaja jooksul ettekirjutuse

tditmata, on linnavalitsusel 6igus anda ettekirjutus sundteitmiseks teitemenetluse
seadustikus sdtestatud korras.
3.9 Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud punktis 3.8 sdtestatud korras menetlus,
kehtib teavikute laenutuskeeld kuni menetluse l6puni.
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K6igil struktuuriiiksuste juhtidel tutvustada ajalehtede koju laenutamise korda k6i8ile
oma struktuuriiiksuse tiidtajatele, tdhtaeg 1. juuli 2015. Tootaja kinnitab keskkirjaga

tutvumist allkirjaga.
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Keskkiri avaldada raamatukogu siseveebis ja raamatukogu veebilehel.
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