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Tallinn

30. oktoober 2018 nr 1-2/43

Spordivahendite laenutamine
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. Käskkiri reguleerib Tallinna Keskraamatukogu lugejatele spordivahendite laenutamist, spordivahendite kasutamise ohutusnõudeid ning lugeja vastutust.
1.2. Selles käskkirjas reguleerimata nõuded ja tingimused on sätestatud „Tallinna
Keskraamatukogu kasutamise eeskirjas“.
1.3. Käskkirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.3.1. raamatukogu on Tallinna Keskraamatukogu;
1.3.2. lugeja on Tallinna Keskraamatukogu lugeja;
1.3.3. laps on alla 18-aastane Tallinna Keskraamatukogu lugeja;
1.3.4. vanem on lapse seaduslik esindaja (hooldusõiguslik vanem või eestkostja)
1.4. Spordivahendeid laenutatakse seitsmest haruraamatukogust:
Raamatukogu
Aadress
Asukoht
Kalamaja raamatukogu
Kotzebue 9
Põhja-Tallinna linnaosa
Kännukuke raamatukogu
E. Vilde tee 72
Mustamäe linnaosa
Nurmenuku raamatukogu
Ehitajate tee 109a
Haabersti linnaosa
Nõmme raamatukogu
Raudtee 68
Nõmme linnaosa
Paepealse raamatukogu
P. Pinna 8
Lasnamäe linnaosa
Pelguranna raamatukogu
Kangru 13
Põhja-Tallinna linnaosa
Pirita raamatukogu
Metsavahi tee 19
Pirita linnaosa
1.5. Lugejale laenutatavad spordivahendid ja nende soetushinnad on:
Spordivahendi nimetus
Soetushind eurodes
1.4.1.
Aeroobikaraskused
20,00
1.4.2
Bassalo mäng
21,00
1.4.3
Discgolgi komplekt
30,00
1.4.4
Graatsiaketas
20,00
1.4.5
Hantlid (2 tk)
20,00
1.4.6
Hüpits
5,00
1.4.7
Jalgpall
23,00
1.4.8
Joogamatt
50,00
1.4.9
Kompass
18,00
1.4.10
Korvpall
20,00
1.4.11
Kummikeks
2,00
1.4.12
Kummilint
3,00
Kurikamäng „Mölkky“
1.4.13
40,00
1.4.14
Kõndimiskepid
25,00
Käeekspander
1.4.15
11,00
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1.4.16
1.4.17
1.4.18
1.4.19
1.4.20
1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24
1.4.25
1.4.26
1.4.27
1.4.28
1.4.29
1.4.30
1.4.31
1.4.32
1.4.33
1.4.34
1.4.35

Käeraskused (2 tk)
Laste kiiver
Lauatennisekomplekt
Lendav taldrik
Liikumismäng „Twister“
Massaažirull
Mäng „Petanki“
Noolemäng
Noorte/täiskasvanute kiiver
Pilatese pall
Pulsikell
Rula
Sammumõõtja
Stepipink
Sulgpalli komplekt
Tasakaalulaud
Tasakaalulint
Tõukeratas
Võrkpall
Õuemäng „Kyykkä“

15,00
50,00
14,00
4,00
26,00
80,00
17,00
25,00
50,00
7,00
65,00
23,00
30,00
30,00
35,00
20,00
38,00
80,00
18,00
45,00

1.6. Spordivahendite laenamine on tasuta.
1.7. Spordivahendid on sisestatud e-kataloogi ESTER ning nende nimekiri ning kasutus- ja
hooldusjuhendid
on
avaldatud
raamatukogu
kodulehel
aadressil
www.keskraamatukogu.ee.
2. Spordivahendi kojulaenutus
2.1. Lugejal on õigus laenata lugejakaardi või ID-kaardi, kui lugejakaardina kasutatakse
ID-kaarti, alusel korraga kolm (3) spordivahendit.
2.2. Lapsele annab õiguse spordivahendi koju laenata vanema vormi kohane nõusolek
(lisatud). Kui laps ei ole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat, tuleb
vormistada uus nõusolek.
2.3. Spordivahendeid laenutatakse koju 21 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise
võimaluseta. Nõudluse korral võib raamatukogu laenutada spordivahendi ka
lühemaks ajaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
2.4. Lugejal on võimalik panna end spordivahendi ootejärjekorda ning raamatukogu
teavitab lugejat spordivahendi laenutamise võimalusest. Teavitus e-posti aadressile
on tasuta. Kui spordivahendi raamatukogusse saabumisest antakse lugejale teada
telefoni teel, siis tasub teatamise kulud lugeja. Spordivahendit hoitakse lugeja jaoks
kaks päeva, arvates teavitamise päevast.
2.5. Lugeja on kohustatud tagastama laenatud spordivahendi laenutustähtaja jooksul
haruraamatukogusse, kust ta spordivahendi laenas. Võlgnikele uusi spordivahendeid
ei laenutata.
2.6. Spordivahendi tagastustähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale või vanemale meeldetuletus kahe kuu jooksul elektronposti või posti teel või teavitatakse
lugejat telefoni teel. Meeldetuletuses märgitakse möödunud tagastustähtpäev ning
antakse uus tähtpäev spordivahendi tagastamiseks. Raamatukogu võib sõltuvalt
spordivahendi nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse. Lapse puhul võib
raamatukogu vanema andmete olemasolul meeldetuletuse saata vanemale.
2.7. Võlgnikule, kellel on võlg raamatukogule, teavikuid, seadmeid ja vahendeid ei
laenutata.
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3. Lugeja kohustused ja vastutus
3.1. Lugeja kannab materiaalset vastutust raamatukogust laenatud spordivahendi eest.
3.2. Lugeja on kohustatud tagastama spordivahendi puhastatult ja koos kõigi komplekti
kuuluvate osadega.
3.3. Lugeja on kohustatud raamatukogule teada andma spordivahendi kasutamisel
ilmnenud spordivahendi defektidest või spordivahendi rikkumisest.
3.4. Lugeja ei tohi viia rikutud spordivahendit parandusse seda raamatukoguga eelnevalt
kooskõlastamata ega spordivahendit ise parandada.
3.5. Tagastatud spordivahendile teostab vajadusel tehnilise korrasoleku kontrolli
raamatukogu 30 päeva jooksul, vajadusel kaasates ekspertiisi teostamiseks
kolmandaid isikuid. Kui tuvastatakse spordivahendi rikkumine, millest lugeja ei ole
raamatukogu teavitanud, võtab raamatukogu lugejaga ühendust. Lugeja on kohustatud tasuma rikutud spordivahendi ekspertiisi- ja remondikulud raamatukogu
määratud tähtpäevaks. Raamatukogu saadab lugejale, lapse puhul vanemale,
teatise, milles on nimetatud ekspertiisi- ja remondikulu eurodes ja selle tasumise
tähtpäev.
3.6. Kui rikutud spordivahendit ei ole võimalik parandada või kui lugeja jätab
tagastamata spordivahendi või mistahes selle juurde kuuluva osa, on lugeja
kohustatud selle asendama sama nimetusega spordivahendiga või selle osaga või
tasuma raamatukogule punktis 1.4 nimetatud soetushinna raamatukogu määratud
tähtpäevaks. Erandkorras võib spordivahendi või selle juurde kuuluva osa asendada
spordivahendiga, mille haruraamatukogu juhataja on tunnistanud samaväärseks.
Raamatukogu saadab lugejale, lapse puhul vanemale, teatise, milles on nimetatud
spordivahendi asendamise või selle soetusmaksumuse tasumise tähtpäev.
3.7. Lapse tekitatud kahju hüvitab vanem.
3.8. Kui lugeja laenatud spordivahendit ei tagasta või ei asenda või rikutud spordivahendi
ekspertiisi- ja remondikulusid ei tasu, annab raamatukogu võlgniku, lapse puhul
vanema, isikuandmed ja võlaandmed üle krediidiinfo teenuse osutajale võla
raamatukogule sissenõudmiseks.
4. Ohutusnõuded
4.1. Enne rula ja tõukeratta laenutamist veendub lugeja raamatukogutöötaja
juuresolekul, et spordivahend on tehniliselt korras. Lapsel tuleb enne spordivahendi
kasutamist veenduda vahendi tehnilises korrasolekus koos vanemaga.
4.2. Lugeja peab rula, tõukeratta ja tasakaalulindi kasutamisel kinni pidama kõikidest
ohutusnõuetest. Kindlasti tuleb nende kasutamisel kanda vajalikku ohutusvarustust:
kiivrit, põlve- ja küünarnukikaitsmeid.
4.3. Lugeja, kes kasutab raamatukogust laenatud spordivahendit, vastutab oma tervisliku
seisundi ja ohutuse eest. Raamatukogu ei taga lugeja, kes kasutab raamatukogust
laenatud spordivahendit, ohutust.
5. Tunnistan kehtetuks direktori 2. mai 2018. a käskkirja nr 1-2/23 „Spordivahendite
laenutamine“ ja 2. mai 2018. a käskkirja nr 1-2/22 „Spordivahendite soetushinnad“.

Kaie Holm
direktor
Lisa: Nõusolek spordivahendi koju laenamiseks
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Tallinna Keskraamatukogu direktori
30. oktoobri 2018. a käskkirja nr 1-2/43
„Spordivahendite laenutamine“
lisa
Tallinna Keskraamatukogu
NÕUSOLEK SPORDIVAHENDI KOJU LAENAMISEKS
Vanema andmed (vanem on lapse seaduslik esindaja (hooldusõiguslik vanem või eestkostja)):
ees- ja perekonnanimi
isikukood
elukoht (postiaadress)
e-posti aadress
telefon
Lapse andmed (laps on alla 18-aastane lugeja):
ees- ja perekonnanimi
isikukood

Neid andmeid soovime Teie teavitamiseks juhuks, kui lapse laenatud spordivahendid on raamatukogule tagastamata. Samuti, et edastada teateid lapse kasutatud ja rikutud spordivahendi (kui spordivahendit on kasutatud mittesihipäraselt) kohta.
Palun tutvuge käskkirjaga „Spordivahendite laenutamine“ ja „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise
eeskirjaga“ raamatukogu kodulehel www.keskraamatukogu.ee/eeskirjad ning tutvustage neid ka
oma lapsele.
Nõusoleku andmiseks märkige palun kasti „X“.
Olen nõus, et laps laenab spordivahendeid.
Olen tutvunud eespool nimetatud käskkirjaga ja raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning tean, et lapse
tekitatud kahju hüvitab vanem.

Vanema allkiri

Kuupäev

Vanema ees- ja perekonnanimi

Märkige kasti „X“, kui nõusolek on allkirjastatud digitaalselt

Kuupäev

Raamatukogu info. Vanem on kohustatud raamatukogu koheselt teavitama, kui vanema või lapse
andmed on muutunud.
Vanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda ebaõigete andmete parandamist ja andmete
kustutamist. Kui vanema andmed on kustutatud, siis ei saa laps enam spordivahendeid laenata.
Raamatukogu annab võlgniku, lapse puhul vanema, isikuandmed ja võlaandmed üle krediidiinfo
teenuse osutajale võla raamatukogule sissenõudmiseks.
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