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11.05.2017 nr 1-2/15

Muusikainstrumentide ja -tarvikute laenamis- ja
kasutustingimused
Kehtestan käskkirja Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31 „Tallinna
Keskraamatukogu põhimäärus“ § 6 lg 2 p 5 ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016. a määruse nr 19
„Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ § 1 lg 4 ning Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008. a
määruse nr 50 „Rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõigetes 4 ja 5 nimetatud linnavalitsuse ülesannete
delegeerimine Tallinna Keskraamatukogule“ § 1 alusel.

1. Üldsätted
1.1. Käskkirjaga kehtestatakse Tallinna Keskraamatukogust (edaspidi raamatukogu)
muusikainstrumentide ja –muusikatarvikute laenamis- ja kasutustingimused (edaspidi kasutustingimused).
1.2. Kasutustingimustes reguleerimata nõuded ja tingimused on sätestatud „Tallinna
Keskraamatukogu kasutamise eeskirjas“.
1.3. Raamatukogu laenutab lugejale muusikainstrumente koos komplekti kuuluvate
osadega ja muusikatarvikuid (edaspidi koos nimetatud instrumendid).
1.4. Raamatukogu pakub juriidilistele isikutele rändkoguteenust. Raamatukogu ja
juriidilise isiku vahel sõlmitakse leping, millega reguleeritakse instrumentide
laenutamine ja juriidilise isiku vastutus.
1.5. Instrumentide laenamine on tasuta.
1.6. Instrumente laenutatakse muusikaosakonnast (Estonia pst 8).
1.7. Instrumendid on kantud e-kataloogi ESTER ning nende nimekiri on avaldatud
muusikaosakonna veebilehel.
2. Instrumentide kojulaenutus
2.1. Lugejal on õigus laenata lugejakaardi või ID-kaardi, kui lugejakaardina kasutatakse
ID-kaarti, alusel korraga kuni 2 muusikainstrumenti ja kuni 3 muusikatarvikut.
2.2. Alla 18- aastasele lugejale (edaspidi laps) annab õiguse instrumenti koju laenata lapse seadusliku esindaja vormi kohane nõusolek (avaldatud kasutustingimuste lisas).
Kui laps ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat, tuleb vormistada uus
nõusolek.
2.3. Instrumentide laenutustähtajad on alljärgnevad:
2.1.1. Täismõõdus muusikainstrumente laenutatakse koju 21 päevaks. Tagastustähtaega on võimalik pikendada kuni kolm korda enne tagastustähtpäeva saabumist
ja hiljemalt tagastustähtpäeval kohapeal, telefoni või e-posti teel või e-teeninduse kaudu e-kataloogis ESTER, kui instrumenti ei vaja teised lugejad.
2.1.2. Lastele mõeldud väiksemas mõõdus muusikainstrumente laenutatakse koju 84
päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
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2.1.3. Löökpille, Orffi pille, tarvikuid ja metronoom-häälestajat laenutatakse koju 14
päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
2.1.3.1. Kui metronoom-häälestajat laenutatakse koju koos instrumendiga, siis
on selle tagastustähtaeg sama kui instrumendil.
2.4. Nõudluse korral võib raamatukogu laenutada instrumendi ka punktis 2.3 nimetatud
perioodist lühemaks perioodiks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
2.5. Lugejatel on võimalik panna end instrumendi ootejärjekorda ning raamatukogu
teavitab lugejat instrumendi laenutamise võimalusest. Teavitus e-posti aadressile on
tasuta. Kui instrumendi raamatukogusse saabumisest antakse lugejale teada telefoni
teel, siis tasub teatamise kulud lugeja. Instrumenti hoitakse lugeja jaoks kaks päeva,
arvates teavitamise päevast.
2.6. Raamatukogu nõuab lugejalt instrumendi kojulaenutamisel tagatist, kui:
2.6.1. lugeja elukohaandmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse või kui tal puudub
püsiv elukoht Eestis.
2.7. Tagatise võtmine ja tagastamine on reguleeritud Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi
2008. a määrusega nr 21 „Tallinna Keskraamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord“.
2.8. Lugeja on kohustatud tagastama laenatud instrumendi laenutustähtaja jooksul
muusikaosakonda. Võlgnikele uusi instrumente ei laenutata.
2.9. Instrumendi tagastustähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale või lapse
seaduslikule esindajale meeldetuletus kahe kuu jooksul elektronposti või posti teel
või teavitatakse lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse möödunud
tagastustähtpäev ning antakse uus tähtpäev instrumendi tagastamiseks. Raamatukogu võib sõltuvalt instrumendi nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse.
2.10. Kui raamatukogu laenutusprogrammi lugejakirjes on lugeja elektronposti aadress,
siis saadetakse talle automaatselt tagastustähtpäeva kohta teavitus enne tagastustähtpäeva.
3. Lugeja vastutus
3.1. Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses oleva instrumendi eest.
3.2. Lugeja on kohustatud järgima instrumendi hooldusnõudeid, mis on avaldatud
muusikaosakonna veebilehel.
3.3. Lugeja on kohustatud tagastama instrumendi puhastatult, häälestatult ja koos kõigi
komplekti kuuluvate osadega.
3.4. Kui lugeja ei tagasta laenatud instrumenti tähtpäevaks, nõuab raamatukogu
viivitatud aja eest tasu alljärgnevalt:
3.4.1. kui tähtpäevast on möödunud kuni 30 päeva, siis tuleb lugejal tasuda 0,03
eurot iga viivitatud päeva eest ühe instrumendi kohta;
3.4.2. kui tähtpäevast on möödunud üle 30 päeva, tasub lugeja 0,06 eurot iga
viivitatud päeva eest ühe instrumendi kohta.
3.5. Kui lugeja tagastab instrumendi tagastustähtpäevale järgneva kahe päeva jooksul,
on raamatukogul õigus viivitatud aja eest tasu võtmisest loobuda.
3.6. Lugeja on kohustatud raamatukogule teada andma instrumendi kasutamisel ilmnenud instrumendi defektidest või instrumendi rikkumisest.
3.7. Lugeja ei tohi viia rikutud instrumenti parandusse seda raamatukoguga eelnevalt
kooskõlastamata ega instrumenti ise parandada.
3.8. Igale tagastatud instrumendile teostab tehnilise korrasoleku kontrolli raamatukogu
muusikaosakond 30 päeva jooksul, vajadusel kaasates ekspertiisi teostamiseks
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kolmandaid isikuid. Kui tuvastatakse instrumendi rikkumine, millest lugeja ei ole
raamatukogu teavitanud, võtab raamatukogu lugejaga ühendust. Lugeja on kohustatud tasuma rikutud instrumendi ekspertiisi- ja remondikulud.
3.9. Kui rikutud instrumenti ei ole võimalik parandada või kui lugeja jätab tagastamata
instrumendi või mistahes selle juurde kuuluva osa, on lugeja kohustatud selle
asendama sama nimetusega instrumendiga või selle osaga või tasuma
raamatukogule selle soetushinna. Erandkorras võib instrumendi või selle juurde
kuuluva osa asendada instrumendi või selle osaga, mille muusikaosakonna juhataja
on tunnistanud samaväärseks.
3.10.Lapse tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.
3.11.Raamatukogu annab lugejale tähtaja punktide 3.4, 3.8 ja 3.9 kohaselt arvestatud
võla tasumiseks või instrumendi asendamiseks.
3.12.Kui lugeja ei tasu raamatukogule punktis 3.11 sätestatud korras võlga tähtajaks või
ei asenda punktis 3.9 sätestatud korras instrumenti, siis teeb raamatukogu lugejale
ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata
jätmise korral. Kui lugeja jätab ettekirjutuse täitmata, on raamatukogul õigus anda
ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
3.13.Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud punktis 3.12 sätestatud korras menetlus,
kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

Kaie Holm
direktor
Lisa: Nõusolek instrumendi koju laenamiseks
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Tallinna Keskraamatukogu direktori
11. mai 2017. a käskkirja nr 1-2/15
„Muusikainstrumentide ja –tarvikute
laenamis- ja kasutustingimused“

lisa
Nõusolek instrumendi koju laenamiseks

Nõusoleku esitaja,
lapse seadusliku
esindaja

eesnimi

perekonnanimi

e-posti aadress

elukoha aadress

isikukood

Luban lapsel (alla 18-aastasel lugejal)
eesnimi

perekonnanimi

isikukood

laenata Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonnast koju muusikainstrumente ja –tarvikuid (edaspidi koos nimetatud instrumente).
Olen tutvunud „Tallinna Keskraamatukogu muusikainstrumentide ja –tarvikute laenamis- ja
kasutustingimustega“, „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga“ ning tutvustanud
neid ka lapsele.
Olen teadlik, et lapse tekitatud kahju või võla raamatukogule hüvitab lapse seaduslik
esindaja.

(allkiri)

(kuupäev)

(nimi)
___________________________________________________________________________
Nõusolek kehtib raamatukogus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Kui laps ei ole
muusikainstrumente laenanud kolm aastat, tuleb lapse seaduslikul esindajal esitada uus
nõusolek.
Soovime Teie kontaktandmeid, et edastada vajadusel lapse laenatud instrumentide tagastustähtpäevade kohta teated ka Teile.
Kui raamatukogu laenutusprogrammi lugejakirjes on lapse ja tema seadusliku esindaja
elektronposti aadress, siis saadetakse neile automaatselt tagastustähtpäeva kohta teavitus
enne instrumendi tagastustähtpäeva.
Laenatud ning tagastamata jäetud instrumentide tagasisaamiseks kasutab raamatukogu
kohtutäituri abi.
„Muusikainstrumentide ja -tarvikute laenamis- ja kasutustingimused“, „Tallinna Keskraamatukogu
kasutamise eeskiri“ on avaldatud raamatukogu veebilehel aadressil
www.keskraamatukogu.ee.
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