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8. oktoober 2019 nr 1-2/35

Õmblustoa kasutamine
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 „Õmblustoa kasutamine“ reguleerib Sõle raamatukogus asuva õmblustoa
kasutamist. 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 käskkiri on käskkiri „Õmblustoa kasutamine“;
1.2.3 õmblustuba on Sõle raamatukogus, aadressil Sõle 47b, asuv õmblustuba;
1.2.4 lugeja on Tallinna Keskraamatukogu lugeja;
1.2.5 kasutaja on selle käskkirja kohaselt õmblustoa kasutajaks registreeritud
lugeja;
1.2.6 alaealine on 12‒17-aastane Tallinna Keskraamatukogu lugeja;
1.2.7 vanem on alaealise seaduslik esindaja (hooldusõiguslik vanem või
eestkostja);
1.2.8 ohutusjuhend on „Elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise
ohutusjuhend“;
1.2.9 vahend või vahendid on õmblustoas kasutajale kasutamiseks olevad
seadmed ja vahendid: õmblusmasin Janome IT1028 ja overlokõmblusmasin
Janome 644D/744D, triikimislaud, triikraud.
1.3 Õmblustoa kasutamine on tasuta.
1.4 Õmblustoa vahendite iseseisvaks kasutamiseks on vajalik õmblusmasina või
overlokõmblusmasina kasutamise oskus ja kogemus.
1.5 Õmblemiseks vajalikud materjalid (kangas, niit, lõikepaber jms) tuleb kasutajal ise
kaasa võtta.
1.6 Õmblustuba on keelatud kasutada müügi otstarbeks esemete õmblemiseks või
õmblusteenuse osutamiseks;
1.7 Õmblustoa vahendeid on keelatud kasutada isikutel, kes ei ole selle käskkirjaga ja
ohutusjuhendiga tutvunud.
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Õmblustoa kasutajaks registreerimine
2.1 Enne õmblustoa kasutajaks registreerumist on lugeja kohustatud tutvuma
käskkirjaga ja ohutusjuhendiga.
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Õmblustoa kasutajaks registreerimiseks tuleb esitada lugejakaart või
lugejakaardiks vormistatud ID-kaart.
2.3 Õmblustoa kasutajaks saavad registreeruda vähemalt 12-aastased raamatukogu
lugejad. Alaealine lugeja registreeritakse kasutajaks, kui vanem on andnud selleks
nõusoleku raamatukogu vormil „Nõusolek raamatukoguteenuste kasutamiseks“.
2.4 Õmblustoa kasutajaks registreerumiseks kinnitab lugeja „Õmblustoa kasutaja
registreerimisvormil“ allkirjaga, et ta on tutvunud käskkirjaga ja ohutusjuhendiga
ning kohustub neid järgima.
2.5 Allkirjastatud registreerimisvormi alusel märgitakse lugeja lugejate andmebaasis
Sierra õmblustoa kasutajaks.
2.6 Õmblustoa kasutajate andmeid kasutatakse selleks, et tuvastada lugeja, osutada
raamatukogu pakutavaid teenuseid ning andmeid statistiliselt analüüsida.
Õmblustoa kasutamine
3.1 Õmblustoa kasutamiseks tuleb kasutajal esitada lugejakaart või lugejakaardiks
vormistatud ID-kaart.
3.2 Alla 12-aastane lugeja võib õmblustuba kasutada ainult üle 18-aastase kasutaja
juuresolekul.
3.3 Õmblustoa kasutamiseks tuleb broneerida aeg kas raamatukogus kohapeal, e-kirja
teel aadressil sole@tln.lib.ee või helistades telefonil 601 9153.
3.4 Õmblustuba saab broneerida maksimaalselt neljaks tunniks päevas kahel päeval
nädalas.
3.5 Raamatukogul on suure nõudluse korral õigus broneerida lugejale õmblustuba
lühemaks ajaks kui neljaks tunniks päevas ja õmblustoa kasutamisaega mitte
pikendada.
3.6 Õmblustoa avamine ja sulgemine:
3.6.1 Õmblustoa ukse avab raamatukoguhoidja ning vajadusel ka juhendab kasutajat.
3.6.2 Õmblustoa võti jääb kuni kasutuskorra lõpuni (maksimaalselt neljaks
tunniks) kasutaja kätte. Kasutaja on kohustatud igakordsel ruumist
lahkumisel ning õmblustoa kasutamise lõpetamisel õmblustoa ukse lukustama.
3.7 Kasutaja on kohustatud viivitamatult raamatukoguhoidjat teavitama, kui õmblustoa kasutamisel tekivad probleemid (nt elektriõmblusmasinaid ei saa kasutada,
triikraud kukkus maha jms).
3.8 Kasutajal on keelatud:
3.8.1 kasutada õmblustuba mittesihipäraselt;
3.8.2 viia õmblustoast välja seal olevaid vahendeid ja esemeid;
3.8.3 süüa ja juua õmblustoa elektriseadmete vahetus läheduses.
3.9 Kui kasutaja on lõpetanud õmblustoa kasutamise, on ta kohustatud:
3.9.1 eemaldama kõik vahendid elektrivõrgust;
3.9.2 korrastama töökoha;
3.9.3 võtma kaasa isiklikud asjad;
3.9.4 teavitama raamatukoguhoidjat, et ta on õmblustoa kasutamise lõpetanud;
3.9.5 koos raamatukoguhoidjaga õmblustoa üle vaatama;
3.9.6 tagastama õmblustoa võtme raamatukoguhoidjale.
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Õmblustoa kasutaja vastutus
4.1 Kasutaja kannab materiaalset vastutust tema kasutusse antud õmblustoa ja
õmblustoas olevate vahendite rikkumise eest.
4.2 Vahendi rikkumise kahtluse korral korraldab raamatukogu majandusosakond
vahendi kontrollimise, vajadusel kaasates kolmandaid isikuid, 30 päeva jooksul
arvates probleemi tekkimisest või rikkumise avastamisest. Kui selgub, et kasutaja
on vahendi rikkunud, on ta kohustatud tasuma vahendi remondi kulud või uue,
samaväärse vahendi hinna raamatukogu määratud tähtpäevaks.
4.3 Kasutaja vastutab õmblustoas toimunu eest ka siis, kui ta on õmblustuppa lubanud
kolmanda isiku, näiteks lapse või tuttava.
4.4 Kui kasutaja kaotab õmblustoa võtme või ei tagasta võtit, tuleb tal tasuda võtme
hind 5,00 eurot ja luku vahetamise tasu raamatukogu määratud tähtpäevaks.
4.5 Raamatukogul on õigus määrata kasutajale määramata ajaks õmblustoa
kasutamise keeld, kui ta:
4.5.1 ei järgi käskkirja või ohutusjuhendit;
4.5.2 on rikkunud vahendit või raamatukogu inventari;
4.5.3 on kasutanud õmblustuba ärilistel eesmärkidel.

5.

Tunnistan kehtetuks direktori 24. jaanuari 2017. a käskkirja nr 1-2/5 „Õmblustoa
kasutamise eeskiri“.

Kaie Holm
direktor
Lisa: Õmblustoa kasutaja registreerimisvorm
Jaotus
Anu Sepp
Sigrid Teppart
Tatiana Vilgats

Sõle raamatukogu juhataja
raamatukoguhoidja
raamatukoguhoidja

anu.sepp@tln.lib.ee
sigrid.teppart@tln.lib.ee
tatiana.vilgats@tln.lib.ee

3

direktori 8. oktoobri 2019. a käskkirja
nr 1-2/35 „Õmblustoa kasutamine“
lisa

ÕMBLUSTOA KASUTAJA REGISTREERIMISVORM
(täidab vähemalt 12-aastane lugeja)

Õmblustoa kasutaja andmed:
Ees- ja perekonnanimi………………………………………………………………………………………………………….
Isikukood …………………………………………………………………………………………………………………………….
Olen tutvunud Tallinna Keskraamatukogu käskkirjadega „Õmblustoa kasutamine“ ja „Elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhend“ ning kohustun neid järgima.

Allkiri ……………………………………………………………………. Kuupäev …………………………………..

Õmblustoa kasutajaks registreeritud lugeja saab õmblustoa kasutamise õiguse.
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