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Liiva Raamatukogu avaliku internetipunkti
kasutamise eeskirja kehtestamine

Võttes arvesse Liiva Raamatukogu juhataja ning haridus-, kultuuri- ja sotsiaaljuhi
ettepanekuid, Muhu Vallavalitsus
m ä ä r a b:
1. Kinnitada Liiva Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskirja uus
redaktsioon (lisatud).
2. Tühistada Muhu Vallavalitsuse 31.03.2003.a määrusega nr 2 kehtestatud “Avaliku
internetipunkti kasutamise eeskiri Liiva Raamatukogus”.
3. Määrus jõustub 04.09.2006.
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LIIVA RAAMATUKOGU
AVALIKU INTERNETIPUNKTI KASUTAMISE EESKIRI
1.Liiva Raamatukogu avaliku internetipunkti (AIP) kasutamise eelduseks on arvuti ja
interneti iseseisev kasutamisoskus ja -kogemus, ühtlasi raamatukogu töökorraldusega
arvestamine.
2.AIP arvutite kasutamine on tasuta.
3.Printimine (must-valgel printeril) on tasuline.
Enne lehtede väljatrükkimist kontrollida prindi eelvaadet (Print Preview) ja teavitada
raamatukogu (AIP) töötajat.
Kasutaja hooletuse tõttu prinditud praakeksemplarid on samuti tasulised.
Oma paberi kasutamine pole lubatud.
4.Keelatud on AIP-s sobimatute kodulehekülgede (erootika, vägivald jne.) ja tasuliste
portaalide külastamine, ebaeetilise või seadusevastasele tegevusele suunatud teksti
koostamine või edastamine, arvutimängude mängimine, programmide installeerimine
arvuti kõvakettale, arvuti sulgemine ja väljalülitamine, arvuti riist- või tarkvara
rikkumine, häälestuse muutmine, kaasatoodud (programmiga) CD-plaatide ja
diskettide kasutamine.
Materiaalse kahju korvab selle tekitaja.
Täiskasvanu saab dokumendi koostamiseks, salvestamiseks kasutada oma viirusevaba
disketti, sellest eelnevalt teatades või osta selle raamatukogust meie AIP arvutis
kasutamiseks oma arvutiajal.
5.Raamatukogu AIP ei taga arvutikasutajate privaatsust.
6.Arvutiajad algavad kellaajaliselt täis- või pooltunnist.
7.Tööaega AIP arvutitel (üks aeg jooksvaks või järgnevaks nädalaks) saavad ette
registreerida täiskasvanud ja õpilased alates viiendast klassist: täiskasvanud 1 tunni
ja õpilased 1/2 tundi korraga.
Põhjendatud vajaduse ja vaba arvutiaja olemasolul saavad nii täiskasvanud kui ka
õpilased (alates viiendast klassist, mahuka koolitöö korral) aega rohkem, kuid selles
tuleb juba etteregistreerimisel kokku leppida.
Eelregistreerimise korral peab arvutikasutaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10-min.
hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.
Mõneminutiline intervall (kuni 5 min.) arvutikasutajate vahetumisel on lubatud.

8.Jooksval pooltunnil vaba I -II arvutit võivad kasutada etteregistreerimata soovijad
(täiskasvanud ja õpilased alates viiendast klassist) ja seda üldreeglina sama pooltunni
lõpuni.
9.Õpilased enne 5.klassi võivad arvutit kasutada ainult koos oma vanematega, nende
kontrolli all ja vastutusel ning vanemate allkirjaga.
10.Ainult arvutikasutaja soovil ja vastutusel võib tema kõrval olla veel üks isik,
tingimusel, et ta ei sekku arvutikasutaja tegevusse (võib viimase palvel juhendada) ja
ei häiri naaberarvuti kasutajat.
11.Esmakordsel arvuti taha asumisel tutvub külastaja Liiva Raamatukogu AIP
kasutuseeskirjaga. Nõusolekuks kirjutab ta selle eeskirja juurde vastavasse andmikku
oma isikuandmed (isikut tõendava dokumendi numbri, trükitähtedes ees- ja
perekonnanime) ja allkirja. Edaspidi võtab ta kehtiva eeskirja teadmiseks.
12.Arvutikasutaja registreerib iga kord arvutipäevikus kuupäeva, oma ees- ja
perekonnanime, töö alguse ja lõpu kellaaja ja kinnitab need oma allkirjaga.
13.Raamatukogu (AIP) töötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust,
ebakorrektse käitumise või eeskirja eiramise korral teda hoiatada, nõuda töö
lõpetamist, rakendada arvutikasutuskeeldu, sulgeda arvutid otsese äikeseohu korral
või programmide käivitusvigade ilmnemisel.
14.Arvutite tehnilisel hooldajal on õigus katkestada arvutikasutaja tööaeg
probleemses arvutis selle töökorda seadmiseks.
15.Muhu Vallavalitsusel on õigus eeskirja täiendada või muuta.

Märkus:
III, tagavaraarvuti on ette nähtud täiskasvanutele lühiajaliseks tööks (ca 15 min.,
pangaülekanded jne.) ja sinna ette ei registreerita. III arvutis on piiratud
väljatrükivõimalus, vajadusel registreerida I-II arvuti järjekorda.

