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KÄSKKIRI   
  
Tallinn 26. november 2018 nr 1-2/52  
  
  
Raamatukogubussi teeninduse korraldamine  
 
 
 
 

Kehtestan käskkirja Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31  „Tallinna 
Keskraamatukogu põhimäärus“ § 6 lõike 2 punkti 5 alusel.  
 
 
1. Üldsätted 

1.1 Käskkiri reguleerib Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubussi teenuste osu-

tamist. Selles käskkirjas sätestamata nõuded ja tingimused on sätestatud „Tallinna 

Keskraamatukogu kasutamise eeskirjas“.   

1.2 Käskkirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:   

1.2.1. raamatukogu on Tallinna Keskraamatukogu;   

1.2.2. lugeja on Tallinna Keskraamatukogu lugeja;  

1.2.3. raamatukogubuss on Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubuss Katarina 

Jee. 

1.3 Raamatukogubuss pakub neli päeva nädalas, esmaspäevast neljapäevani kindlal 

marsruudil sõites lugejatele teavikute tasuta kojulaenutuse teenust.  

1.4 Reedeti viib raamatukogubuss läbi haridusprogramme asutustes ja üritustel. 

1.5 Raamatukogubussi peatuskohad on planeeritud kohtadesse, mille lähedal ei ole 

raamatukogusid, kus raamatukogubuss ei takista liiklust ning ei kujuta ohtu kaas-

liiklejatele.  

1.6 Raamatukogubussi telefon on +372 5303 7737, sellele vastab raamatukoguhoidja 

esmaspäevast neljapäevani kella 13.00‒17.00.  Raamatukogubussi e-posti aadress 

on buss@tln.lib.ee.  

 

2. Raamatukogubussi peatuste kellaajad,  peatused ja nende asukohad 

2.1 Raamatukogubuss teenindab lugejaid esmaspäevast neljapäevani järgmiselt:  

 

Päev, linnaosa 
Teavikute kojulaenutus, 
peatuste kellajad 

Peatus Peatuse asukoht 

Esmaspäev, Lasnamäe 
linnaosa 

13.30−14.00 Mõigu Kaabli 6 

14.15−14.45 Majaka Peterburi tee 14a 

14.55−15.25 Pae Pae 43 

15.45−16.15 Mahtra Mahtra 9 

17.00−17.30 Ümera Ümera 13a 

17.45−18.15 Priisle Linnamäe tee 37a 

18.30−19.00 Katleri Martsa 2a 
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Päev, linnaosa 
Teavikute kojulaenutus, 
peatuste kellajad 

Peatus Peatuse asukoht 

Teisipäev, Haabersti 
linnaosa 

13.15−13.45 Kolde Kolde pst 42 

14.10−14.40 Astangu Astangu 22 

15.05−15.30 Pikaliiva Hargi 2 

16.25−16.50 Tiskre Taludevahe 116 

17.05−17.30 Lesta Lesta 1a 

17.55−18.20 Piibelehe Piibelehe 3 

18.30−19.00 Humala Mureli 5 

Kolmapäev, Nõmme 
linnaosa 

13.40−14.10  Raudalu Viljandi mnt 36 b1  

14.25−15.00  Nurme  Nurme 40 

15.10−15.40  Jannseni  J. V. Jannseni 35 

16.30−17.00  Pääsküla  Pärnu mnt 453e 

17.15−17.45  Laagri  Paplite pst 1 

18.00−18.30  Lauliku  Lauliku 4b 

Neljapäev, Pirita 
linnaosa 

13.40−14.10  Teletorn Kloostrimetsa tee 56 

14.25−15.00  Maarjamäe  Urva 5 

15.10−15.45  Vabaõhukooli  Vabaõhukooli tee 62 

16.55−17.25  Mähe  Padriku tee 10 

17.45−18.15  Merivälja  Haaviku tee 16 

18.25−19.00  Väina  Väina tee 11 

 
 

2.2 Raamatukogubussi peatuste asukohad on tähistatud asjakohase liiklusmärgiga.  

2.3 Raamatukogubussi marsruut, peatuste asukohad, peatuste kellaajad ning vajadusel 

info nende ajutise muutmise kohta avaldatakse raamatukogu veebilehel 

www.keskraamatukogu.ee.   

2.4 Kui raamatukogubussi marsruuti või peatuste asukohti on vaja muuta, siis tuleb 

muudatus eelnevalt kooskõlastada Tallinna Transpordiametiga. 

 

3. Teavikute kojulaenutus 

3.1 Raamatukogubussist teavikute laenamiseks tuleb esitada raamatukogu lugejakaart 

või ID-kaart, kui lugejakaardina kasutatakse ID-kaarti. Raamatukogu lugejaks 

registreeritakse  ja teenust osutatakse „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise 

eeskirja“ ja selle käskkirja kohaselt.  

3.2 Kõik raamatukogubussis ja raamatukogubussi varukogus olevad teavikud on 

leitavad e-kataloogist ESTER. 

3.3 Lugeja ei saa panna ennast  raamatukogubussi teavikute ootejärjekorda. 

3.4 Lugeja võib tellida kojulaenamiseks teavikuid raamatukogubussi varukogust ja 

Pelguranna raamatukogust. 

3.4.1 Tellida saab vaid neid teavikuid, mille staatus e-kataloogis ESTER on 

„KOHAL“ või „VARUKOGUS“. 

3.4.2 Uudiskirjandust, st teavikuid, mis on saabunud Pelguranna raamatukokku 

viimase kuue kuu jooksul, raamatukogubussi tellida ei saa. 

3.4.3 Korraga saab tellida kuni viis teavikut.   

3.4.4 Raamatukoguhoidja määrab tellitud teaviku kättesaamise tähtpäeva ja 

teatab selle lugejale kas e-posti või telefoni teel. E-posti teel teatamine on 

https://ester.ester.ee/search~S8*est
https://ester.ester.ee/search~S8*est
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tasuta, telefoni teel tasuline. Kui lugeja ei tule tähtpäevaks teavikut 

laenama, tellimus tühistatakse. 

4. Raamatukogubussi haridusprogramm  

4.1 Raamatukogubussi saab kutsuda reedesteks päevadeks asutustesse või üritustele 

haridusprogrammi läbi viima. Haridusprogrammi täpne sisu ja pikkus lepitakse 

kokku kutsujaga. 

4.2 Raamatukogul on õigus vastata kutsele eitavalt, kui liiklus- või parkimisolud on 

raamatukogubussile ebasobivad või kui ürituse sisu ei kattu raamatukogu väär-

tustega. 

4.3 Raamatukogubussi haridusprogrammi läbiviimine Tallinnas asuvatele koolidele, 

lasteaedadele, noortekeskustele, kultuuriasutustele, hooldekodudele, erivaja-

dustega inimeste keskustele jms asutustele ning nende asutuste korraldatud üritus-

tel on üldjuhul tasuta.  

4.3.1  Raamatukogubussi haridusprogrammi läbiviimine on punktis 4.3 

nimetatud kutsujale tasuline, kui üritus, kuhu raamatukogubuss kutsu-

takse, on tasulise sissepääsuga või muul moel osalejatele tasuline. 

4.4 Raamatukogubussi kutsumine haridusprogrammi läbi viima väljapoole Tallinna või 

punktis 4.3 nimetamata asutustele või üritustele on tasuline. Raamatukogu 

haridusprogrammi tasu suurus on kehtestatud Tallinna Kultuuriameti käskkirjaga 

„Tallinna Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“  

4.5 Kui raamatukogubuss kutsutakse üritusele, kus on vaja luba parkimiseks, avaliku 

ürituse läbiviimiseks vms, siis taotleb raamatukogubussi jaoks vajaliku loa kutsuja. 

 

5. Tunnistan kehtetuks direktori 21. novembri 2016. a käskkirja nr 1-2/26 
„Raamatukogubussi teeninduse korraldamine“.  

 

 

 

Kaie Holm 

direktor 


