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Tiiairiistade laenutamine

Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a mddruse nr 31 ,,Tallinna Keskraamatukosu
p6himidrus" S 6 l6ike 2 punkti 5 ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016. a mddruse nr 19

,,Tallinna Keskraamatukosu kasutamise eeskiri" " S 1 l6ike 4 alusel.

1. Uldsetted
1.1 Kdskkiri reguleerib Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi roomotukogul lugejatele ja

juriidilistele isikutele, sealhulgas asutustele t66riistade, sealhulgas tddriistade
kulutarvikute laenutamist ning laenaja kohustusi ja vastutust t6oriista laenamisel.
Kdskkirjas setestamata n6uded ja tingimused on setestatud ,,Tallinna Kesk-

raamatukogu kasutamise eeskirjas".
1.2 Keskkirjas kasutatakse mdisteid jergmises tehenduses:

1.2.1 alaealine on alla 18-aastane lugeja;
1,.2.2 lugeja on Tallinna Keskraamatukogu tdisealine lugeja;
1.2.3 juriidiline isik, sealhulgas asutus on avalik-6iguslik v6i era6iguslik juriidiline

isik, kelle eesmdrgiks v6i p6hitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu
tulu saamine, nditeks lasteaed, MTU, ning kes on s6lminud raamatukoguga
re nd koguteenuse lepingu;

1.2.4 laenaja on lugeja ja juriidiline isik;
1.2.5 ttiiiriist, sealhulgas tddriista kulutarvik, on ese kodusteks ehitus-, aia-,

para ndus- ja remontt6ddeks;
1.2.6 vanem on alaealise seaduslik esindaja (hoold us6iguslik vanem v6i

eestkostja)
1.3 Tciciriista saab laenata Pelguranna raamatukogus paiknevast kogust nimega ,,Tdo-

riistalaegas". Trj<jriist tuleb peale kasutamist tagastada Pelguranna raamatukokku.

1.4 Tddriistade laenutamise eesmSrgiks on tead m iskirjanduse popu lariseerim in e,

isetegemise oskuste arendamine ja inimeste iihistegevuse soodustamine,
keskkon naha riduse edendamine, rohelise ja siistliku m6tteviisi propageerimine,
tervisliku ja aktiivse eluviisi soodustamine, teadlikkuse t6stmine linna aiandusest
ning sotsiaalse ebav6rdsuse vdhendamine.

1.5 Td6riista laenutatakse isiklikuks otstarbeks, Sppe-eesmSrgil v6i muul mitte6rilisel
eesmdrgil, nditeks kogukonnatalgute korraldamiseks.

1.6Tddriista, vdljaarvatud td6riista kasutamiseks vajaliku(d) kulutarviku(d), saab

raamatukogust laenata tasuta. Tddriista kasutamiseks vajaliku(d) kulutarviku(d)
saab raamatukogust laenata tasu eest v6i osta (s6ltuvalt tddriistast).

r.7 saab lae si tdciriistu:
Tiiiiriist: Soetushind eurodes:
Aiakddrid TMl"430 ALASI 9,60
Akultiiikkruvikeeraja Makita DTD152z akuga.

Komplektis laadija ja aku (1tk) (vt tasu eest
I a e n utdtav a d ku I uta rv i ku dl

2I!,2O, sh

aku kruvikeeraja 92,00
ning aku ja laad ija
komplekt 119,20

Akutrell Makita DDF482RTJ kohvris, komplektis 2 akut
ja laadija (vt tosu eest loenutatavod kulutorvikudl

247,20

Haamer kum mikdepidemega 450 gr oEo



Haamer ku m m ikiiepidem ega 2ZO gr 6,80
Hekikddrid G393 600 COMFORT 42,80
Hekil6ikur Makita DUH5232 akuga. Komplektis aku ja

laadija
228,I9, sh hekil6ikur
119,20 ning aku ja
laadija komplekt
109.00

Hekil6ikuri kaitseprillid HVL00 Kirgas 60550 2,76
lstutuskiihvel G8960 COMFORT 7,92
Jootekolvi komplekt, 30W, komplektis jootekolb,
jootekolvi alus/hoid ik, naaskel, joote-pu hastaja,

mininipitsad 2 tk, jootetina ja jootepasta, (vt tasu eest
I a e n utatav o d ku I uta rv i ku d )

9,84

Kaarsaag (F -736527 | ja teleskoopvars 76,40, sh kaarsaag

33,20 ja teleskoopva rs

43,20
Kaevamishark F-133423 SOLID 20,40
KetaslSikur Makita GA5030R (elektritoitega ) (vt
ostetovod ku luto rvikud\

52,OO

KetaslSikuri kaitseprillid HV100 Kirgas 60550 2,16
Ketassaag Makita HS680Z akuga. Komplektis aku (1tk),
laadija, hoiustata kse kohvris

357,60

Kf ambripiistof (vt ostetovod kuIutarvikudl 23,04
Kobesti F-135714 SOLID varrega t7,60
Kruvikeerajate komplekt 5-osaline 1( O?

Kuf f nokk tangid Stanley Fatmax 25omm/10" 15,44

Kummihaamer 230e TM 5,36
KSblas F-135087 XACT 22,56
Labidas F-131414 SOLID terav L5,20
Laserkaugusm66tja Einhell TC-LD 25, komplektis
patareid 2 tk

4L,60

Laserkaugusm6Stjale kolmjalg Einhell 1/4" 37-L10 cm 2r,52
Laserlood Tamo CLG-2 rist rohelise kiirega, komplektis
seinakinnitus ja 4 tk AA patareid

76,O0

Laste rehade ja labidate komplekt: metallist labidas
kaevamiseks, kiihvellabidas, roheline murureha,
rohefine harifik reha (kdik on eraldi laenutatavadl

72,46

Lehereha F-135+81 XXL 63cm 25,20
Minitangide ja kruvikeerajate komplekt 10 osa TRUPER 26,32
Multidetektor TAMO SF231, komplektis 1 tk 9V patarei 27,L2
Multitiitiriist Makita TM3000CXJ kohvris (elektritoitega)
(vt tosu eest laenutatovod kulutorvikud\

t72,OO

Murukddrid Makita DUM6O4RF akuga. Komplektis aku
ja laadija

188,80

Murutrimmer Makita DUR189Z BL akuga. Komplektis
aku ja faadija (vt ostetavad kulutarvikud)

326,40, sh trimmer
207,20 ning aku ja
laadija komplekt
ro9,20

Murutrimmeri ndokaitse komplekt, komplektis
v6rkneokate ja poliikarbonaatndokate

13,52, sh nSokaitse

10,00 ja v6rkvisiir 3,52
Nurgik mu ltifun ktsionaa Ine M81200 12,oo
Oksakddrid G8770 500B1 COMFORT 3L,20



Oksal6ikur G12001 Starcut 410 PLUS, QF teleskoopvars
F-136032(L) 2,2-4,O m

734,40

Oksapurustaja Makita UD2500, kaasas juhe pikkusega 5
m

235,80

Reha F-135715 SOLID, 14 piid 77,44

Tikksaag Makita 4329K (elektritoitega), kohvris (vt
ostetavad kulutarviku dl

76,O0

Tdppiskruvikeerajate komplekt, 15 osa TRUPPER 18,96
Vesilood Stabila 70 SRJ. 120 cm 27,52

1.8Tasu eest saab laenata, see tahendab, et need tuleb koos tddriistaga tagastada,
arsimisi t66riistad e kuluta rvikuid:
Akul66kkruvikeeraja otsikute komplekt Dewalt DT7969, 32-
osa lin e

Akutrelli otsikute komplekt Dewalt DT7969, 32-osaline
Jootekolbi tarvikud M49115
Jootetina 2 mm, jootepasta 34G kampoliga
Multitiiiiriista Makita TM3000CXJ l6iketerade komplekt

l.9Jergmised kulutarvikud tuleb raamatukogust (v6i kaubandusest) osta ning neid
atukosu Iraam ama ee

Klambripiistoli klambrite plokk (150 klambrit)
Ketasf 6ikuri lihvketas 240 I25* 22 v 647 I - kasutatakse
karastatud malmi, malmi, roostevaba terase, verviliste
metallide, puidu ja plasti lihvimiseks
Ketasl6ikuri l6ikeketas
l6ikamiseks

MEf L25+ I,O*22,2 PF4282 - metalli

Ketasl6ikuri l6ikeketas UNIV 125*1,6 M0429

Murutrimmeri j6hv/tamiil Makita DUR1892 BL -
ldbim66duga 2,0 mm, i..imar. Min kogus 3 m.
Tikksae Makita tera 621230M 91 mm, metalli lSikamiseks

Tikksae Makita tera 620220M 100 mm, puidu l6ikamiseks

1.10 T6ciriistad ja tasu eest laenutatavad kulutarvikud on sisestatud e-kataloogi
ESTER. Nende nimekiri ning kasutus- ja hooldusjuhendid on avaldatud
raamatukogu veebilehel www. keskraa matu kogu.ee. Kulutarvikud, mis tuleb
osta, on avaldatud raamatukogu veebilehel.

1.11 Tasu kulutarvikute kasutamise eest ning kulutarvikute miiijgihinnad on
avaldatud raamatukogu veebilehel www.keskraamatukosu.ee.

2. Tiiiiriistade kojulaenutus ja tagastus
2.l Tddriista saab lugeja laenata lugejakaardiv6i lugejakaardiks vormistatud lD-kaardi

esitamisel, juriidiline isik rindkoguteenuse lepingu alusel. Alaealistele tci<jriistu ei
laenutata (tcidriista kasutamine vdib vajada tdiskasvanu juhendamist ja
jdrelevalvet).

2.2 Lugeja saab laenata kuni kolm, juriidiline isik rdndkoguteenuse raames kuni viis
t66riista. Laenatud t66riistale saab vajadusel lisaks:
2.2.7 laenata raamatukogust tasu eest kulutarviku;
2.2.2 osta raamatukogust ku luta rviku;
2.2.3 osta kaubandusest kulutarviku, sellisel juhul vastutab kulutarviku sobivuse

eest td6riista le laenaia.



2.3 Raamatukogu laenutab tasu eest kulutarvikuid ning mriiib kulutarvikuid vaid siis,

kui laenatakse ka vastav tdririist.
2.4 Tci6riistu ja tasu eest laenutatavaid kulutarvikuid saab laenata seitsmeks pdevaks,

sealhulgas esimeseks pdevaks loetakse laenamise paev ja seitsmendaks tagas-
tamise paev. Tagastustahtaega ei pikendata.

2.5 Laenajal on vdimalik panna end t66riista laenutamise ootejerjekorda.
Raamatukogu teavitab laenajat laenutamise vOimalusest. T<iciriista hoitakse
laenaja jaoks kaks raamatukogu t66peeva, arvates teavitamise peevast.

2.6 Laenaja on kohustatud tagastama t66riista ja tasu eest laenutatud kulutarviku
tagastustehtaja jooksul.

2.7 Tagastustahtpdeva mci6dumisel saadetakse laenajale meeldetuletus kahe kuu
jooksul e-posti v6i posti teel v6i teavitatakse telefoni teel. Meeldetuletuses
mdrgitakse m6cidunud tagastustdhtpeev ning antakse uus tahtpeev tddriista ja
tasu eest laenutatud kulutarviku tagastamiseks. Kui laenaja endale v6etud
kohustusi, selles kdskkirjas setestatud n6udeid ja tingimusi ei t6ida, siis annab
raamatukogu laenaja isikuandmed ja v6laandmed inkassofirmale raamatukogu
n6uete sissen6udmiseks.

2.8 V6lgnikele t6driistu ja tasu eest laenutatavaid kulutarvikuid, teisi esemeid ja

teaviku id ei laenutata.
2.9 Laenajale, kes on t66riista kahjustanud v6i ei ole tditnud muid v6etud kohustusi,

nditeks ei ole tociriista enne tagastamist puhastanud, on raamatukogul 6igus

edaspidi t6ciriistu mitte laen utada.
3. Laenaja kohustused ja vastutus

3.l Tdciriista laenamisega kinnitab laenaja, et on tutvunud kiskkirjaga ,,T66riistade
laenutamine", sealhulgas laenaja kohustuste ja vastutusega, ning kohustub seda

keskkirja teitma.
3.2Tddriista laenamisega kinnitab laenaja, et on teadlik, et kasutab laenutatud

tri6riista omal vastutusel.
3.3 Laenaja on kohustatud lugema labi laenutatud t66riista kasutus- ja

ohutusju hend i(d) enne t6oriista kasutamist ning neid jdrgima. Vastavad juhendid

antakse tci6riista laenajale kaasa koos tcidriistaga. Samuti on juhendid avaldatud
raamatukogu veebilehel www.keskraamatukoeu.ee.

3.4 Laenaja on kohustatud kasutama laenutatud todriista ainult sihtotstarbeliselt.
3.5 Laenaja peab omama vajalikke oskusi tci6riista kasutamiseks. Kui laenaja kahtleb,

kas ta saab todriista kasutamisega hakkama, siis tuleb tdciriista laenamisest
loobuda.

3.6 Laenaja on kohustatud kasutama t66riista kasutamiseks vajalikku turvavarustust,
nSiteks kaitseprille v5i visiiri, igal tddriista kasutuskorral, s6ltumata kasutuse

kestusest, et tagada tddriista ohutu kasutamine. Vajadusel tuleb laenajal vastav
tu rvavarustus end al osta.

3.7 Laenaja on kohustatud kontrollima, jirgides k6iki ohutusn6udeid, kas todriist
t6citab korrektselt. Kui laenajale tundub, et tddriist ei tci<ita korrektselt ja sellest
tulenevalt on selle kasutamine ohtlik, tuleb tcjcjriista kasutamine kohe katkestada
ning tagastada td6riist viivitamatult raamatukogule. Laenaja on kohustatud
raamatukogu teavitama tddriista v6imalikust ohtlikkusest.

3.8 Laenaja on kohustatud tagastama t6ciriista koos k6igi komplekti kuuluvate
osadega, puhastatult ning samas tehnilises seisukorras, millisena talle tciciriist
laenutati. Tagastamisel arvestatakse normaalset kulumist. Tciciriista puhastamiseks
tuleb veenduda, et see ei oleks puhastamise ajal vooluv6rgus. Kaitsevarustus
(prillid ja visiir) tuleb enne tagastamist puhastada raamatukogu veebilehel
www. keskraamatu kosu.ee avaldatud juhendijdrgi. Kui tdoriist t66tab akuga, tuleb
enne todriista raamatukogule tagastamist aku tdis laadida.



3.9 Laenaja on kohustatud raamatukogule teada andma td6riista kasutamisel
ilmnenud t66riista osalisest v6i tdielikust kahiustumisest v6i kaotsiminekust nine
asjaoludest.

3.10 Raamatukoguga eelnevalt koosk6lastamata ei tohi laenaja tdoriista ise muura,
kahjustunud t6driista viia parandusse vdi seda ise parandada (t6driistal v6ib
kehtida ga rantiiperiood, tddriista parandamine v6ib vajada spetsiifilisi oskusijne).

3.11 Tagastatud t60riistale, mille kohta on laenaja teavitanud, et see ei tddta
korrektselt, v6i mis on osaliselt v6i tdielikult kahjustunud, teostab raamatukogu
tehnilise korrasoleku kontrolli. Kontroll teostatakse tildjuhul 30 piieva jooksul,
vajadusel kaasatakse ekspertiisi teostamiseks kolmandaid isikuid. Kuituvastatakse
td6riista kahjustamine, millest laenaja ei ole raamatukogu teavitanud, v6tab
raamatukogu laenajaga iihendust. Laenaja, kes vastutab t6driista kahjustamise
eest, on kohustatud tasuma selletdciriista ekspertiisi- ja remondikulu raamatukogu
mddratud tahtoeeva ks.

3.I2 Kui kahjustatud tddriista ei ole v5imalik parandada v5i laenaja jdtab
ta8astamata t66riista ja/v6i mistahes selle juurde kuuluva osa, on laenaja
kohustatud selle asendama sama todriistaga v6i selle osaga v5i tasuma
raamatukogule punktis 1.7 nimetatud soetushinna, raamatukogu mddratud
tehtpdevaks. Kui uue tddriista hind on soetushinnast kallim, htivitab laenala
raamatukogule lisaks soetushinnale ka hinnavahe. Erandkorras v6ib td6riista ja/v6i
selle juurde kuuluva osa asendada tdciriista ja/v5i selle osaga, mille raamatukogu
on tun nistan ud samaviidrseks.

3.13 Kui laenaja ei teida punkte 3.10 ja 3.11, annab raamatukogu inkassofirmale
laenaja andmed ja raamatukogu n6uded laenaja vastu sissen6udm iseks.

3.t4 Laenajal on keelatud anda laenutatud tci6riista kasutamiseks kolmandale
isiku le.

4. Raamatukogu kohustused ja vastutus
4.lRaamatukogu on kohustatud lisama veebilehele www.keskraamatukogu.ee

k6ikide tddriistade kasutus- ja ohutusjuhendid, mis on raamatukogule tcidriista
ostmisel kaasa antud.

4.2 Raamatukogu on kohustatud laenutama laenajale tddriista koos k6ikide kasutus-
ja ohutusj u hend itega, mis on tddriista ostmisel kaasa antud.

4.3 Raamatukogu aitab laenaja soovil otsida veebist tdiendavaid juhendmaterjale
td6riista kasutamiseks.

4.4 Raamatukogu on kohustatud tddriistu hooldama juhiste kohaselt. Raamatukogu ei
vastuta kolmandate isikute poolt teostatud hooldust6dde ja nende puuduste eest.

4.5 Raamatukogu ei vastuta tddriista korrasoleku eest, kuid on kohustatud eemaldama
koheselt tddriista laenutusest, kui on saanud teatavaks. et t66riist v6ib olla v6i on
kahjustunud v6i kui t6driist on katki.

4.6 Raamatukogu ei vastuta laenaja poolt kasutus- ja ohutusjuhend itest kinnipidamise
eest.

4.7 Raamatukogu ei vastuta kahjude, sealhulgas laenaja tervisele tekitatud kahju, ja
kulude eest, mis tekivad laenajale t66riista kasutamisel, sealhulgas oskamatusest
t6ciriista kasutad a.

4.8 Raamatukogu ei vastuta selle eest, kui laenajal tci6riist ei tcjcita korrektselt v6i seda
ei saa kasutada ning laenajal jeeb tdd pooleli. Raamatukogu ei ole kohustatud
hankima laenajale uut t6driista tdd lSpetamiseks.

5. Rakendada kdskkirja alates 1. juulist 2021.
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