
 

   

 

 

KÄSKKIRI   
Tallinn 26. august 2020 nr 1-2/37  
  
  
Kampaania „Raamatuga priiks 2020‒2021. aastal“  
 
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“ § 6 lõike 4 alusel. 
 
 
1. Kampaania „Raamatuga priiks 2020‒2021. aastal“ (edaspidi kampaania) eesmärgiks on 

süvendada laste ja noorte lugemisharjumust.  
2. Kampaanias võib osaleda Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) alla 18-

aastane lugeja (edaspidi laps). 
3. Kampaania toimub 26. augustist 2020 kuni 30. detsembrini 2021.  
4. Laps, kes kampaania ajal tagastab raamatukokku teaviku, mille tagastustähtpäev on 

möödunud, võib tasu viivitatud aja eest tasuda raamatu lugemisega kas raamatukogus 
või kodus.  
4.1 Raamatukogus lugedes on arvestuse aluseks, et üks (1) sent võrdub üks (1) minut 

raamatu lugemist. Raamatu lugemise algus- ja lõpuaja registreerimiseks pöördub 
laps  raamatukoguhoidja poole. Raamatu lugemise võib jaotada mitmele päevale. 
Peale raamatu lugemist vestleb laps raamatukoguhoidjaga loetud raamatust. Kui 
laps on raamatut lugenud, siis arvestatakse vastavalt loetud ajale tasutuks tasu 
viivitatud aja eest. 

4.2 Kodus lugedes on tasu viivitatud aja eest arvestuse aluseks, et kui võlg raamatu-
kogule on alla 10 euro, tuleb läbi lugeda üks (1) raamat; kui üle 10 euro, siis kaks (2) 
raamatut. Loetav(ad) raamat(ud) kooskõlastatakse enne lugemist e-kirja, Skype või 
telefoni teel raamatukoguhoidjaga. Peale raamatu(te) lugemist võtab laps raamatu-
koguhoidjaga ühendust, et leppida kokku aeg, millal saab raamatukoguhoidjaga 
raamatu(te) teemal vestelda. Peale vestlust, kui selgub, et laps on raamatu(d) läbi 
lugenud, arvestatakse tasu viivitatud aja eest tasutuks.   

5. Kui laps ei oska veel lugeda (nt kui raamat on laenatud piltide vaatamiseks või 
ettelugemiseks), lepib laps või lapsevanem raamatukoguhoidjaga kokku aja, mil 
raamatukoguhoidja saab lapsele 15‒30 minutit raamatut ette lugeda ning lapsega 
raamatute teemal vestelda (kas raamatukogus kohapeal või veebi teel). Kokkuleppel 
raamatukoguhoidjaga võib lapsele raamatut ette lugeda ka vanem (kas raamatukogus 
kohapeal või kodus). Lapsega loetud raamatust vestleb raamatukoguhoidja (kas 
raamatukogus kohapeal või veebi teel). Peale ettelugemist ja vestlust arvestatakse tasu 
viivitatud aja eest tasutuks.   

6. Kui laps on raamatukogu võlgnik ja tema vanema (hooldusõigusliku vanema või 
eestkostja) vastu on algatatud täitemenetlus, siis laps ei saa kampaanias osaleda.  

7. Tunnistan alates 26. augustist 2020 kehtetuks direktori 27. novembri 2019. a käskkirja nr 1-2/41 

„Kampaania „Raamatuga priiks 2020. aastal““. 
 

 
Kaie Holm 
direktor 


