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KÄSKKIRI   
Tallinn 20. aprill 2020 nr 1-2/19 
  
Internetitöökoha kasutamise eeskiri eriolukorra perioodil ja 
edaspidi, kui on eluohtliku viiruse levimise oht 

 

 
Kehtestan käskkirja Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31  „Tallinna 
Keskraamatukogu põhimäärus“ § 6 lõike 2 punkti 5 ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016. a 
määruse nr 19 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ § 1 lõike 4  alusel. 
 

1. Üldsätted   
1.1. Eriolukorra perioodil ja ka edaspidi, kui on eluohtliku viiruse levimise oht, saab 

lugeja kasutada 15-minutilise kasutusajaga internetitöökohta, millele on vajalik 
eelregistreerimine. Lugeja võib siseneda raamatukokku 5 minutit enne 
broneeritud seansi algust. Kui seanss lõpeb, tuleb lugejal raamatukogust kohe 
lahkuda.  

1.2. Käskkirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 
1.2.1. raamatukogu – Tallinna Keskraamatukogu; 
1.2.2. teenindusüksus ‒ raamatukogu teenindusosakond või haruraamatukogu; 
1.2.3. lugeja ‒ isik, kes on registreeritud raamatukogu lugejaks;  
1.2.4. alaealine ‒ alla 18-aastane isik; 
1.2.5. vanem – alaealise seaduslik esindaja (hooldusõiguslik vanem või 

eestkostja); 
1.2.6. internetitöökoht - 15-minutilise kasutusajaga internetitöökoht  ‒  arvuti, 

interneti, ID-kaardi tarkvara ja kontoritöötarkvara lühiajaliseks 
kasutamiseks;  

1.2.7. seanss ‒ 15-minutiline ajavahemik, mille kestel saab lugeja 
internetitöökohta kasutada;  

1.2.8. eeskiri – internetitöökoha kasutamise eeskiri eriolukorra perioodil ja 
edaspidi, kui on eluohtliku viiruse levimise oht.  

1.3. Internetitöökoha kasutamine on tasuta. 
1.4. Enne internetitöökoha kasutamist tuleb lugejal tutvuda eeskirjaga.  
1.5. Internetitöökohta kasutades on lugeja kohustatud järgima eeskirja ja kehtivaid 

õigusakte. 
1.6. Raamatukogu ei väljasta lugejate andmeid ega logisid internetitöökoha kasutamise 

kohta kolmandatele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. 
 

2. Internetitöökoht 
2.1 Internetitöökoht on kasutamiseks raamatukogu lugejale suhtlemiseks riigi ja 

kohaliku omavalitsusega ning lähedastega, töö otsimiseks, arvete tasumiseks jms. 
Internetitöökohta ei ole lubatud eriolukorra perioodil kasutada meelelahutuse 
eesmärgil, näiteks arvutimängude mängimiseks. 

2.2 Internetitöökoha kasutamiseks tuleb eelnevalt broneerida aeg. Teenindusüksuste 
kontaktid, kes teenust pakuvad, on avaldatud raamatukogu veebilehel 
www.keskraamatukogu.ee. Vajadusel aitab raamatukoguhoidja enne broneeringu 
kinnitamist isiku veebis raamatukogu lugejaks registreerida.  

2.3 Ühe seansi kestus on kuni 15 minutit. Kui internetitöökohta ei vaja teised lugejad, 
võib raamatukoguhoidja lubada lugejal kasutada lisaseanssi pikkusega 15 minutit. 

http://www.keskraamatukogu.ee/
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2.4 Teenindusüksusesse sisenemiseks ja internetitöökoha kasutamiseks tuleb esitada 
raamatukogu lugejakaart või ID-kaart, kui lugejakaardina kasutatakse ID-kaarti, 
sissepääsu lähedal oleva juhise kohaselt. 

2.5 Internetitöökoha arvutisse on installeeritud veebilehitseja, kontoritöö tarkvara ning 
ID-kaardi tarkvara.  

2.6 Lugeja saab dokumente ajutiselt salvestada kausta Documents või arvuti töölauale 
(Desktop). Enne internetitöökohalt lahkumist on lugeja kohustatud arvutist  
kustutama kõik failid (dokumendid), mida ta on salvestanud. 

2.7 Internetitöökohas saab kasutada printerist dokumentide väljatrüki tasulist teenust. 
Teenuse eest saab maksta pangaülekandega või pangakaardiga, kui 
teenindusüksuses on kaardimakseterminal.  

 

3. Raamatukogu õigused 
3.1. Raamatukoguhoidjal on õigus:  

3.1.1. broneering tühistada, kui lugeja on hilinenud üle 5 minuti arvates 
broneeringu algusest;  

3.1.2. keelduda lugejale lisaseansi võimaldamisest, kui internetitöökohta vajavad 
teised lugejad; 

3.1.3. lõpetada seanss, kui lugeja ei järgi eeskirjas või raamatukogu sisekorras 
sätestatud korda või ei allu raamatukoguhoidja korraldustele; 

3.1.4. lugeja soovil lugeja abistamiseks ja kontaktivabaks juhendamiseks siseneda 
internetitöökoha arvutisse kaughaldusega; 

3.1.5. juhul, kui lugeja keeldub esmakordselt järgimast eeskirjas või raamatukogu 
sisekorras sätestatud korda, määrata kahe nädala kuni kuue kuu pikkune 
internetitöökoha kasutamise keeld;  

3.1.6. määrata korduva eeskirja ja sisekorra rikkumise puhul tähtajatu 
internetitöökoha kasutamise keeld. 

3.2. Raamatukogu ei vastuta: 
3.2.1. andmekao või muu kahju eest, mis võib tekkida internetitöökoha tehniliste 

rikete (siseliinide häired jms) korral;  
3.2.2. internetitöökohta kasutades edastatud andmete volitamata leviku või 

muutmise tõttu kasutajale tekitatud kahju eest; 
3.2.3. lugeja poolt andmesidevõrgus korda saadetud õigusaktidega keelatud 

tegude eest.  
 

4. Keelatud tegevused 
4.1. Raamatukogus on keelatud: 

4.1.1. rikkuda sisekorda; 
4.1.2. arvutit või monitori sisse ja välja lülitada; 
4.1.3. arvuti konfiguratsioone muuta ja/või programme ning rakendusi instal-

leerida; 
4.1.4. internetitöökoha juurde kuuluvat riist- või tarkvara rikkuda. „Tallinna 

Keskraamatukogu kasutamise eeskirja“ kohaselt tuleb raamatukogule  
tekitatud kahju hüvitada, alaealise tekitatud kahju hüvitab vanem; 

4.1.5. süüa ja juua arvutitöökoha vahetus läheduses; 
4.1.6. mängida arvuti- või videomänge; 
4.1.7. külastada vaenu õhutavaid ja pornograafilise sisuga veebilehti; 
4.1.8. koormata raamatukogu andmesidevõrku suure mahuga faile üles või alla 

laadides.  
 

 
Kaie Holm 
direktor  


