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K Ä S K K I R I 
 
Tallinn 3. veebruar 2014 nr 1-2/6  
 
 
 
E-lugeri komplekti laenamis- ja kasutustingimused  
 
Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määrusega nr 31 kehtestatud „Tallinna Kesk-
raamatukogu põhimääruse“ § 6 lg 2 p 5 alusel 
 
Kehtestan Tallinna Keskraamatukogu e-lugeri komplekti laenamis- ja kasutustingimused. 
 

1 Üldsätted 

1.1 Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) laenutab raamatukogu lugejale e-

lugeri komplekti teavikuna.  

1.2 E-lugeri komplekti kuuluvad e-luger, e-lugeri ümbris (kott, karp vms), vooluadapter ja 

USB ühendusjuhe. 

1.3 E-lugeri komplekti laenamine on tasuta. 

1.4 E-luger sisaldab raamatukogu poolt valitud e-raamatuid. Raamatukogu ei lisa e-

lugerile e-raamatuid, mille osas kehtivad autoriõigused või puudub autoriõiguse 

omaja nõusolek. E-lugerile salvestatud e-raamatute nimekiri on raamatukogu 

veebilehel. 

1.5 E-lugeri komplekti laenutatakse eestikeelse kirjanduse osakonnast (Estonia pst 8), 

võõrkeelse kirjanduse osakonnast (Liivalaia 40), haruraamatukogudest ja raamatu-

kogubussist.  

2 E-lugeri kojulaenutus  

2.1 E-lugeri komplekt laenutatakse koju 21 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise 

võimaluseta. 

2.2 Nõudluse korral võib raamatukogu laenutada e-lugeri komplekti ka lühemaks ajaks 

kui 21 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta. 

2.3 Lugejatel on võimalik panna end e-lugeri komplekti ootejärjekorda. Kui e-lugeri 

komplekti raamatukogusse saabumisest antakse lugejale teada telefoni teel, siis 

tasub teatamise kulud lugeja, e-teavitamine on tasuta. E-lugeri komplekti hoitakse 

lugeja jaoks kaks päeva.  

2.4 Lugejal on õigus salvestada raamatukogu e-lugerisse enda poolt ostetud või vabalt 

kättesaadavaks tehtud e-raamatuid. Lugeja on kohustatud kõik raamatukogu e-

lugerisse salvestatud e-raamatud enne raamatukogule tagastamist e-lugerist ära 

kustutama. 
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2.5 Lugejalt võib nõuda e-lugeri kojulaenutamisel tagatist lähtuvalt Tallinna 

Linnavalitsuse kehtestatud tagatise võtmise ja tagastamise korrast. 

2.6 Lugeja on kohustatud tagastama laenatud e-lugeri komplekti laenutustähtaja jooksul 

struktuuriüksusesse, kust ta e-lugeri laenas. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.  

2.7 E-lugeri komplekti tagastamistähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale 

meeldetuletus kahe kuu jooksul elektronposti või posti teel või teavitatakse lugejat 

telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse möödunud tagastamistähtpäev ning 

antakse uus tähtpäev võlgnevuse likvideerimiseks. Raamatukogu võib sõltuvalt e-

lugeri komplekti nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse. Alla 18-aastase 

isiku puhul võib raamatukogu vanema andmete olemasolul meeldetuletuse saata 

vanemale. 

2.8 Kui lugejakirjes on olemas elektronposti aadress, saadab laenutusprogramm 

automaatselt enne tagastamistähtpäeva lugejale teate tagastamistähtpäeva saabu-

mise kohta. 

3 Lugeja vastutus  

3.1 Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses oleva e-lugeri komplekti eest.  

3.2 Lugeja ei tohi salvestada e-lugerisse tarkvara või faile, mis kahjustavad e-lugeri 

tehnilist korrasolekut. 

3.3 Lugeja tagastab e-lugeri ilma lugeja poolt salvestatud failideta. 

3.4 E-lugeri tagastamisel ei tohi olla e-lugeri aku tühi, et raamatukoguhoidjal oleks 

võimalik kontrollida e-lugeri tehnilist korrasolekut ja sisu.  

3.5 Kui lugeja ei tagasta laenatud e-lugeri komplekti tähtpäevaks, nõuab raamatukogu 

viivitatud aja eest tasu alljärgnevalt: 

3.5.1 kui tagastamistähtpäevast on möödunud kuni 30 päeva, siis tuleb lugejal 

tasuda 0,03 eurot iga viivitatud päeva eest ühe e-lugeri komplekti kohta;  

3.5.2 kui tagastamispäevast on möödunud üle 30 päeva, tasub lugeja 0,06 eurot iga 

viivitatud päeva eest ühe e-lugeri komplekti kohta. 

3.6 Tasu viivitatud aja eest peatub siis, kui on tagastatud kõik e-lugeri komplekti 

kuuluvad esemed. 

3.7 Kui lugeja tagastab e-lugeri komplekti tagastamistähtpäevale järgneva kahe päeva 

jooksul, on raamatukogul õigus viivitatud aja eest tasu võtmisest loobuda. 

3.8 E-lugeri, e-lugeri ümbrise, vooluadapteri ja/või USB ühendusjuhtme rikkumise või 

tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud need raamatukogule välja maksma. 

3.8.1 BOOX e-lugeri komplekti hind on 295 eurot; ELONEX e-lugeri komplekti hind 

on 205 eurot. 

3.8.2 E-lugeri BOOX C65ML hind on 250 eurot, sh kaaned 40 eurot, e-lugeri ELONEX 

621EB hind on 160 eurot. 

3.8.3 E-lugeri ümbrise hind on 25 eurot. 

3.8.4 E-lugeri vooluadapteri hind on 15 eurot. 

3.8.5 E-lugeri USB ühendusjuhtme hind on 5 eurot.  
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3.9 E-lugeri rikkumise kahtluse korral teostab tehnilise korrasoleku kontrolli raamatukogu 

infotehnoloogiaosakond 30 päeva jooksul, vajadusel kaasates kolmandaid isikuid. Kui  

rikkumine on tuvastatud, võtab raamatukogu lugejaga ühendust. Rikutud e-lugeri on 

lugeja kohustatud välja maksma vastavalt käskkirja punktile 3.8.  

3.10 Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem. 

3.11 Raamatukogu annab lugejale tähtaja punktis 3.5 ja 3.8 nimetatud summade 

tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale 

ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse siis, kui 

ettekirjutust ei täideta. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, 

tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse 

täitmata, on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse 

seadustikus sätestatud korras. 

3.12 Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud punktis 3.11 sätestatud korras menetlus, 

kehtib teavikute laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.  

3.13 Tunnistan kehtetuks Tallinna Keskraamatukogu direktori 28. mai 2013. a käskkirja nr 

1-2/17 „Tallinna Keskraamatukogu e-lugeri laenamis- ja kasutustingimused“. 

 

 

 

Kaie Holm 

Direktor  


