
 

KÄSKKIRI   
 10. juuni 2022 nr 1-2/27 
  
Tööriistade laenutamine  

 
Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31 „Tallinna Keskraamatukogu 
põhimäärus“ § 6 lõike 2 punkti 5 ja 8, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016. a määruse nr 19 
„Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ “ § 1 lõike 4 ning  Tallinna Kultuuri- ja 
Spordiameti 27. mai 2021. a käskkirja nr KSA-4/15 “Tallinna Keskraamatukogu hindade 
kehtestamine“  p 2.4 alusel 
 

1. Üldsätted 
1.1 Käskkiri reguleerib Tallinna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) lugejatele ja 

juriidilistele isikutele, sealhulgas asutustele tööriistade, sealhulgas tööriistade 
kulutarvikute laenutamist ning laenaja kohustusi ja vastutust tööriista laenamisel. 
Käskkirjas sätestamata nõuded ja tingimused on sätestatud „Tallinna Kesk-
raamatukogu kasutamise eeskirjas“.  

1.2 Käskkirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:  
1.2.1 alaealine on alla 18-aastane lugeja;  
1.2.2 lugeja on Tallinna Keskraamatukogu täisealine lugeja;  
1.2.3 juriidiline isik, sealhulgas asutus on avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline 

isik, kelle eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu 
tulu saamine, näiteks lasteaed, MTÜ,  ning kes on sõlminud raamatukoguga 
rändkoguteenuse lepingu; 

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

parandus- ja remonttöödeks; 
1.2.6 vanem on alaealise seaduslik esindaja (hooldusõiguslik vanem või 

eestkostja);  
1.3 Tööriista saab laenata Pelguranna raamatukogus paiknevast kogust nimega „Töö-

riistalaegas“. Tööriist tuleb peale kasutamist tagastada Pelguranna raamatukokku. 
1.4 Tööriistade laenutamise eesmärgiks on teadmiskirjanduse populariseerimine, 

isetegemise oskuste arendamine ja inimeste ühistegevuse soodustamine, 
keskkonnahariduse edendamine, rohelise ja säästliku mõtteviisi propageerimine, 
tervisliku ja aktiivse eluviisi soodustamine, teadlikkuse tõstmine linna aiandusest 
ning sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine.  

1.5 Tööriista laenutatakse isiklikuks otstarbeks, õppe-eesmärgil või muul mitteärilisel 
eesmärgil, näiteks kogukonnatalgute korraldamiseks.  

1.6 Tööriista, väljaarvatud tööriista kasutamiseks vajaliku(d) kulutarviku(d), saab 
raamatukogust laenata tasuta (vt lisa). Tööriista kasutamiseks vajaliku(d) 
kulutarviku(d) saab raamatukogust laenata tasu eest või osta (sõltuvalt tööriistast, 
vt lisa).  

1.7 Tööriistad ja tasu eest laenutatavad kulutarvikud on sisestatud e-kataloogi ESTER. 
Nende nimekiri ning kasutus- ja hooldusjuhendid on avaldatud raamatukogu 
veebilehel www.keskraamatukogu.ee. Kulutarvikud, mis tuleb osta, tasu 
kulutarvikute kasutamise eest ning kulutarvikute müügihinnad on avaldatud 
raamatukogu veebilehel www.keskraamatukogu.ee. 

2. Tööriistade kojulaenutus ja tagastus 
2.1 Tööriista saab lugeja laenata lugejakaardi või lugejakaardiks vormistatud ID-kaardi 

esitamisel, juriidiline isik rändkoguteenuse lepingu alusel. Alaealistele tööriistu ei 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020061
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020061
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020059
http://dhs.tallinn.ee/atp/?id=1255&active=58&month=5&year=2021&keywords=58&asutus=0&c_tpl=1092
http://dhs.tallinn.ee/atp/?id=1255&active=58&month=5&year=2021&keywords=58&asutus=0&c_tpl=1092
http://www.keskraamatukogu.ee/
http://www.keskraamatukogu.ee/
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laenutata (tööriista kasutamine võib vajada täiskasvanu juhendamist ja 
järelevalvet).  

2.2 Lugeja saab laenata kuni kolm, juriidiline isik rändkoguteenuse raames kuni viis 
tööriista. Laenatud tööriistale saab vajadusel lisaks:  
2.2.1 laenata raamatukogust tasu eest kulutarviku; 
2.2.2 osta raamatukogust kulutarviku; 
2.2.3 osta kaubandusest kulutarviku, sellisel juhul vastutab kulutarviku sobivuse 

eest tööriistale laenaja.  
2.3 Raamatukogu laenutab tasu eest kulutarvikuid ning müüb kulutarvikuid vaid siis, 

kui laenatakse ka vastav tööriist.  
2.4 Tööriistu ja tasu eest laenutatavaid kulutarvikuid saab laenata seitsmeks päevaks, 

sealhulgas esimeseks päevaks loetakse laenamise päev ja seitsmendaks tagas-
tamise päev. Tagastustähtaega ei pikendata.  

2.5 Laenajal on võimalik panna end tööriista laenutamise ootejärjekorda. Raamatu-
kogu teavitab laenajat laenutamise võimalusest. Tööriista hoitakse laenaja jaoks 
kaks raamatukogu tööpäeva, arvates teavitamise päevast.  

2.6 Laenaja on kohustatud tagastama tööriista ja tasu eest laenutatud kulutarviku 
tagastustähtaja jooksul.  

2.7 Tagastustähtpäeva möödumisel saadetakse laenajale meeldetuletus kahe kuu 
jooksul e-posti või posti teel või teavitatakse telefoni teel. Meeldetuletuses 
märgitakse möödunud tagastustähtpäev ning antakse uus tähtpäev tööriista ja 
tasu eest laenutatud kulutarviku tagastamiseks. Kui laenaja endale võetud 
kohustusi, selles käskkirjas sätestatud nõudeid ja tingimusi ei täida, siis annab 
raamatukogu laenaja isikuandmed ja võlaandmed inkassofirmale raamatukogu 
nõuete sissenõudmiseks. 

2.8 Võlgnikele tööriistu ja tasu eest laenutatavaid kulutarvikuid, teisi esemeid ja 
teavikuid ei laenutata.  

2.9 Laenajale, kes on tööriista kahjustanud või ei ole täitnud muid võetud kohustusi,  
näiteks ei ole tööriista enne tagastamist puhastanud, on raamatukogul õigus 
edaspidi tööriistu mitte laenutada.  

3. Laenaja kohustused ja vastutus 
3.1 Tööriista laenamisega kinnitab laenaja, et on tutvunud käskkirjaga „Tööriistade 

laenutamine“, sealhulgas laenaja kohustuste ja vastutusega, ning kohustub seda 
käskkirja täitma.  

3.2 Tööriista laenamisega kinnitab laenaja, et on teadlik, et kasutab laenutatud 
tööriista omal vastutusel. 

3.3 Laenaja on kohustatud lugema läbi laenutatud tööriista kasutus- ja 
ohutusjuhendi(d) enne tööriista kasutamist ning neid järgima. Vastavad juhendid 
antakse tööriista laenajale kaasa koos tööriistaga. Samuti on juhendid avaldatud 
raamatukogu veebilehel www.keskraamatukogu.ee.  

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

kas ta saab tööriista kasutamisega hakkama, siis tuleb tööriista laenamisest 
loobuda.   

3.6 Laenaja on kohustatud kasutama tööriista kasutamiseks vajalikku turvavarustust, 
näiteks kaitseprille või visiiri, igal tööriista kasutuskorral, sõltumata kasutuse 
kestusest, et tagada tööriista ohutu kasutamine. Vajadusel tuleb laenajal vastav 
turvavarustus endal osta.  

3.7 Laenaja on kohustatud kontrollima, järgides kõiki ohutusnõudeid, kas tööriist 
töötab korrektselt. Kui laenajale tundub, et tööriist ei tööta korrektselt ja sellest 
tulenevalt on selle kasutamine ohtlik, tuleb tööriista kasutamine kohe katkestada 

http://www.keskraamatukogu.ee/
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ning tagastada tööriist viivitamatult raamatukogule. Laenaja on kohustatud 
raamatukogu teavitama tööriista võimalikust ohtlikkusest. 

3.8 Laenaja on kohustatud tagastama tööriista koos kõigi komplekti kuuluvate 
osadega, puhastatult ning samas tehnilises seisukorras, millisena talle tööriist 
laenutati. Tagastamisel arvestatakse normaalset kulumist. Tööriista puhastamiseks 
tuleb veenduda, et see ei oleks puhastamise ajal vooluvõrgus. Kaitsevarustus  
(prillid ja visiir) tuleb enne tagastamist puhastada raamatukogu veebilehel 
www.keskraamatukogu.ee avaldatud juhendi järgi. Kui tööriist töötab akuga, tuleb 
enne tööriista raamatukogule tagastamist aku täis laadida. 

3.9 Laenaja on kohustatud raamatukogule teada andma tööriista kasutamisel 
ilmnenud tööriista osalisest või täielikust kahjustumisest või kaotsiminekust ning 
asjaoludest.  

3.10 Raamatukoguga eelnevalt kooskõlastamata ei tohi laenaja tööriista ise muuta, 
kahjustunud tööriista viia parandusse või seda ise parandada (tööriistal võib 
kehtida garantiiperiood, tööriista parandamine võib vajada spetsiifilisi oskusi jne). 

3.11 Tagastatud tööriistale, mille kohta on laenaja teavitanud, et see ei tööta 
korrektselt, või mis on osaliselt või täielikult kahjustunud, teostab raamatukogu 
tehnilise korrasoleku kontrolli. Kontroll teostatakse üldjuhul 30 päeva jooksul, 
vajadusel kaasatakse ekspertiisi teostamiseks kolmandaid isikuid. Kui tuvastatakse 
tööriista kahjustamine, millest laenaja ei ole raamatukogu teavitanud, võtab 
raamatukogu laenajaga ühendust. Laenaja, kes vastutab tööriista kahjustamise 
eest, on kohustatud tasuma selle tööriista ekspertiisi- ja remondikulu raamatukogu 
määratud tähtpäevaks.  

3.12 Kui kahjustatud tööriista ei ole võimalik parandada või laenaja jätab 
tagastamata tööriista ja/või mistahes selle juurde kuuluva osa, on laenaja 
kohustatud selle asendama sama tööriistaga või selle osaga või tasuma 
raamatukogule lisas nimetatud soetushinna, raamatukogu määratud tähtpäevaks. 
Kui uue tööriista hind on soetushinnast kallim, hüvitab laenaja raamatukogule 
lisaks soetushinnale ka hinnavahe. Erandkorras võib tööriista ja/või selle juurde 
kuuluva osa asendada tööriista ja/või selle osaga, mille raamatukogu on 
tunnistanud samaväärseks.  

3.13 Kui laenaja ei täida punkte 3.10, 3.11 ja 3.12, annab raamatukogu 
inkassofirmale  laenaja andmed ja raamatukogu nõuded laenaja vastu 
sissenõudmiseks. 

3.14 Laenajal on keelatud anda laenutatud tööriista kasutamiseks kolmandale 
isikule.  

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

tööriistade kasutus- ja ohutusjuhendid, mis on raamatukogule tööriista ostmisel 
kaasa antud. 

4.2 Raamatukogu laenutab laenaja soovil tööriista koos kasutus- ja ohutusjuhenditega, 
mis on tööriista ostmisel kaasa antud.  

4.3 Raamatukogu aitab laenaja soovil otsida veebist täiendavaid juhendmaterjale 
tööriista kasutamiseks.  

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

4.5 Raamatukogu ei vastuta tööriista korrasoleku eest, kuid on kohustatud eemaldama 
koheselt tööriista laenutusest, kui on saanud teatavaks, et tööriist võib olla või on 
kahjustunud või kui tööriist on katki.  

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

http://www.keskraamatukogu.ee/
http://www.keskraamatukogu.ee/
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4.7 Raamatukogu ei vastuta kahjude, sealhulgas laenaja tervisele tekitatud kahju, ja 
kulude eest, mis tekivad laenajale tööriista kasutamisel, sealhulgas oskamatusest 
tööriista kasutada.  

4.8 Raamatukogu ei vastuta selle eest, kui laenajal tööriist ei tööta korrektselt või seda 
ei saa kasutada ning laenajal jääb töö pooleli. Raamatukogu ei ole kohustatud 
hankima laenajale uut tööriista töö lõpetamiseks.  

5. Käskkirja teatavaks tegemine 
5.1 Sekretäril teha käskkiri teatavaks Pelguranna raamatukogu juhatajale ning 

avalikustada käskkiri raamatukogu siseveebis.  
5.2 Veebihalduril avalikustada käskkiri raamatukogu veebilehel.  

6. Kehtetuks tunnistamine 
6.1 Tunnistada kehtetuks direktori 28. juuni 2021. a käskkiri nr 1-2/24 „Tööriistade 

laenutamine“ ja 1. juuni 2021. a käskkiri nr 1-2/19 „Tööriistalaenutuse kulutarvi-
kute  müügihinnad ning tasu nende kasutamise eest“.  

 
 

Triinu Seppam-Saar 
teenindusdirektor direktori ülesannetes 
 
 
 
Lisa „Loetelu tööriistadest, mida saab laenata tasuta, ning nende soetushinnad ja loetelu 
kulutarvikutest, mida saab tasu eest laenata või osta“ 
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10. juuni 2022. a käskkirja nr 1-2/27  
„Tööriistade laenutamine“ 

lisa 
 
Loetelu tööriistadest, mida saab laenata tasuta, ning nende soetushinnad ja loetelu 
kulutarvikutest, mida saab tasu eest laenata või osta 
 
1. Tasuta saab laenata järgmisi tööriistu:  

Tööriist Soetushind eurodes 

Aiakäru 2-rattaline 63,00 

Aiakäärid TM1430 ALASI 9,60 

Akukettsaag Makita DUC254Z, saekett CC 90PX*25cm/10 
3/8" 1,1mm (1 tk). Komplektis akud 2 (tk) ja laadija 1 (tk). 
Seade antakse koos täidetud õlipaagiga, õli eest tuleb tasuda 
(vt lisa p 2). 

533,00, sh akukettsaag 
210,50, saekett 11,30 
ning akude ja laadija 
komplekt 311,20 

Akukõrglõikur kettsaega MAKITA, saekett 12`` 3/8 1,1 mm 
(1tk). Komplektis akud (2 tk) ja laadija (1 tk). Seade antakse 
koos täidetud õlipaagiga, õli eest tuleb tasuda (vt lisa p 2). 

520,00 sh seade 253,00, 
saekett 18,00 ning akud 
ja laadija 249,00 

Akulöökkruvikeeraja Makita DTD152Z akuga. Komplektis 
laadija ja aku (1tk). Otsikute komplekt tuleb tasu eest 
laenata (vt lisa p 2). 

211,20, sh 
akukruvikeeraja 92,00 
ning aku ja laadija 
komplekt 119,20  

Akumuruniiduk  Makita DLM431PT2. Komplektis akud (2 tk) 
ja laadija 

520,04 

Akupuhur-imur Makita DUB363ZV-kogumiskotiga. 
Komplektis akud 2 (tk) ja laadija 1 (tk). 

638,96, sh akupuhur-
imur 327,76, akude ja 
laadija komplekt 311,20 

Akutrell Makita DDF482RTJ kohvris, komplektis 2 akut ja 
laadija. Otsikute komplekt tuleb tasu eest laenata (vt lisa p 
2). 

247,20 

Haamer kummikäepidemega 450 gr 9,59 

Haamer kummikäepidemega 220 gr 6,80 

Hekikäärid G393 600 COMFORT 42,80 

Hekilõikur Makita DUH523Z akuga. Komplektis aku ja 
laadija 

228,19, sh hekilõikur 
119,20 ning aku ja laadija 
komplekt 109,00 

Hekilõikuri kaitseprillid HV100 Kirgas 60550 2,16 

Istutuskühvel G8960 COMFORT 7,92 

Jootekolvi komplekt, 30W, komplektis jootekolb, jootekolvi 
alus/hoidik, naaskel, joote-puhastaja, mininäpitsad 2 tk. 
Jootekolvi tarvikud (jootetina ja jootepasta) tuleb tasu eest 
laenata (vt lisa p 2). 

9,84 

Kaarsaag (F-136527) ja teleskoopvars  76,40, sh kaarsaag 33,20 
ja teleskoopvars 43,20 

Kaevamishark F-133423 SOLID 20,40 

Kaitsemask 12,35 

Kaitseprillid 2,00 

Ketaslõikur Makita GA5030R (elektritoitega). Vajalik 
lihvketas või lõikeketas tuleb osta (vt lisa p 3). 

52,00 

Ketaslõikuri kaitseprillid HV100 Kirgas 60550  2,16 
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Tööriist Soetushind eurodes 

Ketassaag Makita HS680Z akuga. Komplektis aku (1 tk), 
laadija, hoiustatakse kohvris 

357,60 

Kirves 11,94 

Klambripüstol (vt Lisa 1 p 3). 23,04 

Kobesti F-135714 SOLID varrega 17,60 

Kruvikeerajate komplekt 5-osaline 15,92 

Kullnokk tangid Stanley Fatmax 250mm/10“ 15,44 

Kummihaamer 230g TM 5,36 

Kõblas F-135087 XACT 22,56 

Käsisaag 550mm 4,20 

Labidas F-131414 SOLID terav 15,20 

Laserkaugusmõõtja Einhell TC-LD 25, komplektis patareid 2 
tk  

41,60 

Laserkaugusmõõtjale kolmjalg Einhell 1/4`` 37-110 cm 21,52 

  

Laserlood Tamo CLG-2 rist rohelise kiirega, komplektis 
seinakinnitus ja 4 tk AA patareid 

76,00 

Laste rehade ja labidate komplekt: metallist labidas 
kaevamiseks, kühvellabidas, roheline murureha, roheline 
harilik reha (kõik on eraldi laenutatavad) 

12,46 

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 27,12 

Multitööriist Makita TM3000CXJ kohvris (elektritoitega). 
Lõiketerade komplekt tuleb tasu eest laenata (vt lisa p 2). 

172,00 

Murukäärid Makita DUM604RF akuga. Komplektis aku ja 
laadija 

188,80 

Muruserva lõikur varrega 27,80 

Murutrimmer Makita DUR189Z BL akuga. Komplektis aku ja 
laadija. Murutrimmeri jõhv/tamiil tuleb osta (vt lisa p 3). 

326,40, sh trimmer 
207,20 ning aku ja laadija 
komplekt 109,20 

Murutrimmeri näokaitse komplekt, komplektis 
võrknäokate ja polükarbonaatnäokate 

13,52, sh näokaitse 10,00 
ja võrkvisiir 3,52 

Mutrivõti reguleeritav 300mm 15,00 

Nurgik multifunktsionaalne M81200 12,00 

Näpitsad 180 mm 24,70 

Oksakäärid G8770 500BL COMFORT 31,20 

Oksalõikur G12001 Starcut 410 PLUS, QF teleskoopvars F-
136032(L) 2,2-4,0 m 

134,40 

Oksapurustaja Makita UD2500, kaasas juhe pikkusega 5 m 236,80 

Pinnasepuur Fiskars QuikDill 50,00 

Pinnasetäkestaja varrega 56,64 

Reha F-135715 SOLID, 14 piid 17,44 

Sirp püsilillede lõikamiseks 49,00 

Survepesur Kärcher K3 Power Control 169,00 

Tikksaag Makita 4329K (elektritoitega), kohvris. Vajalik teda 
tuleb osta (vt lisa p 3). 

76,00 

Treppredel 5 astet 46,90 

Täppiskruvikeerajate komplekt, 15 osa TRUPPER  18,96 

Umbrohunapsik Fiskars Xcat  41,33 



 7 

Tööriist Soetushind eurodes 

Vesilood Stabila 70 SRJ, 120 cm 21,52 

Vikat HERZ 60 varrega, komplektis luisk vikati teritamiseks 22,85 

 
2. Tasu eest saab kasutada järgmisi tööriistade kulutarvikuid:   

Teenus Ühik Hind 
eurodes 

Akulöökkruvikeeraja otsikute komplekt Dewalt DT7969, 32-
osaline 

kord 0,50  

Akutrelli otsikute komplekt Dewalt DT7969, 32-osaline kord 0,50   

Jootekolvi tarvikud M49115 
Jootetina 2 mm, jootepasta 34G kampoliga 

kord 1,00   

Kettsae õli (täidetud õlipaak laenutamisel) kord 0,50 

Multitööriista Makita TM3000CXJ lõiketerade komplekt  kord 3,00   
 

3. Järgmised kulutarvikud tuleb raamatukogust (või kaubandusest) osta ning neid 
raamatukogule tagastama ei pea: 

Kulutarvik Ühik Hind 
eurodes 

Ketaslõikuri lihvketas Z40 125*22 mm – kasutatakse karastatud 
malmi, malmi, roostevaba terase, värviliste metallide, puidu ja 
plasti lihvimiseks 

 
tükk 3,50 

Ketaslõikuri lõikeketas metallile 125*1,0*22,2 mm  tükk 1,50 

Ketaslõikuri lõikeketas universaalne 125*1,6 mm  tükk 2,00 

Klambripüstoli klambrite plokk (160 klambrit) plokk 0,30   

Murutrimmeri jõhv/tamiil – läbimõõduga 2,0 mm,  ümar. Min 
kogus 3 m 

tükk 1,00 

Tikksae Makita tera 91 mm, metalli lõikamiseks  tükk 3,50 

Tikksae Makita tera 100 mm, puidu lõikamiseks  tükk 3,50 

 


