
 

   

 

 

KÄSKKIRI   
 12. aprill 2022 nr 1-2/19 
  
Seemnete laenutamine   

 
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 „Seemnete laenutamine“ reguleerib Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi 

raamatukogu) lugejatele (edaspidi lugejad) seemnete laenutamist ning seemned 
laenanud lugeja kohustusi ja vastutust. Käskkirjas sätestamata nõuded ja tingimused 
on sätestatud „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjas“. 

1.2 Seemneid saab laenata Laagna raamatukogus paiknevast maitsetaime-, köögivilja- ja 
lilleseemnekogust nimega „Seemnelaegas“. 

1.3 Seemnete laenutamise eesmärgiks on teadmiskirjanduse populariseerimine, kesk-
konnahariduse ja -teadlikkuse edendamine, tervisliku ja aktiivse eluviisi soodus-
tamine ning teadlikkuse tõstmine linnaaiandusest.  

1.4 Seemnete laenamine on tasuta.  
 

2. Seemnete kojulaenutus ja tagastus 
2.1 Seemneid saab laenata lugejakaardi või lugejakaardiks vormistatud ID-kaardi 

esitamisel.  
2.2 „Seemnelaeka“ seemnete nimetused ja kirjeldused (sh kasvatamiseks vajalik info) on 

leitavad e-kataloogist ESTER ja nimekirjana raamatukogu veebilehel.   
2.3 Seemneid laenutatakse nimetuste ja kirjeldustega varustatud pakendites. 
2.4 Lugeja saab laenata kuni 30 seemnepakki aastas, sh igast sordist maksimaalselt 2 

seemnepakki.   
2.5 Alla 7-aastastele lastele laenutatakse seemneid vaid vanema (lapse seadusliku 

esindaja) juuresolekul või vabas vormis vanema kirjalikul nõusolekul. 
2.6 Lugejal ei ole kohustust laenatud seemneid tagastada.  
2.7 Seemnete tagastamiseks võib lugeja koguda kasvatatud maitsetaimedelt ja lilledelt 

seemneid ja need raamatukogule tuua, samuti annetada muid maitsetaimede ja 
lillede seemneid. 

2.8 Seemnete annetajal tuleb märkida ümbrisele annetaja nimi, seemnete kogumise koht 
(maakonna või linna täpsusega), kogumise aeg (kuu, aasta)  ja taime võimalikult täpne 
nimetus. Taimest, mille seemneid annetatakse, tuleb esitada foto (võib saata ka 
Laagna raamatukogu e-posti aadressile). Raamatukogul on õigus lisada foto 
annetatud seemnete pakendile, raamatukogu veebilehele ja raamatukogu sot-
siaalmeedia kontodele.  

2.9 Raamatukogu võlgnikule seemneid ei laenutata.  
 

3. Lugeja kohustused ja vastutus 
3.1 Laenatud seemned on mõeldud taimede kasvatamiseks. Raamatukogu ei vastuta 

seemnete mitteotstarbelise kasutamise (nt söömine) tagajärgede eest.  
3.2 Lugeja vastutab, et seemnepakend ja seemned ei satu väikelaste kätte, kes võivad 

need nt alla neelata. 
3.3 Seemneid ei ole lubatud laenata äriliseks otstarbeks. 
3.4 Lugeja tagab, et tema poolt raamatukogule annetatud seemned ei ole aegunud ning 

neid saab kasutada vähemalt kuue kuu jooksul, arvates annetuse kuupäevast. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020061?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020061?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020059?leiaKehtiv
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4. Tunnistada kehtetuks direktori 22. detsembri 2021. a käskkiri nr 1-2/36 „Seemnete 

laenutamine“.  
5. Veebihalduril avalikustada käskkiri raamatukogu veebilehel, sekretäril siseveebis. 
 

 
 
 

Kaie Holm  
direktor  


