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1. Üldsätted 

1.1. Eesti Rahvusraamatukogu parlamendi lugemissaal teenindab Riigikogu ja Vabariigi 

Valitsuse liikmeid ning Riigikogu Kantselei ja Riigikantselei töötajaid. 

1.2. Parlamendi lugemissaali ülesanne on pakkuda tasuta teenuseid punktis 1.1. loetletud 

kasutajate otseste tööülesannete täitmiseks. Töölt lahkudes kaotab isik õiguse kasutada 

parlamendi lugemissaali teenuseid.  

1.3. Õppetööks, parlamendiväliseks erakondlikuks tegevuseks, huvialaseks ja muuks 

otstarbeks vajatavaid teenuseid on võimalik kasutada üldistel alustel Rahvusraamatukogu 

lugejatega (vt. Eesti Rahvusraamatukogu kasutamiseeskiri). 

2. Lugejaks registreerimine. Lugejate andmebaas 

2.1. Parlamendi lugemissaali külastaja täidab registreerimisavalduse, tutvub saali 

kasutamiseeskirjaga ning kinnitab selle täitmist allkirjaga. 

2.2. Registreerimisavaldusel esitatakse järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi, isikukood 

või sünniaeg, postiaadress, telefon, e-posti aadress.  

2.3. Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate andmebaasi. Andmebaasi 

pidamise eesmärk on osutatavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga. 

2.3.1. Andmeid säilitatakse andmebaasis raamatukogukaardi kehtivusaja jooksul.  

2.3.2. Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. 

2.3.3. Andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega. 

3. Parlamendi lugemissaali teenused ja teavikute kasutamine 

3.1. Raamatukogu osutab parlamendi lugemissaalis järgmisi teenuseid:  

- teavikute kasutamine lugemissaalis 

- raamatute tellimine ja kojulaenutus 

- raamatukogudevaheline laenutus (RVL) 

- päringutele vastamine 

- infootsing andmebaasidest 

- kirjandusnimestike koostamine 

- koopiate valmistamine.  



3.2. Trükiseid laenutatakse koju 30 päevaks, enam nõutavaid kuni kaheks nädalaks. Nõudluse 

puudumisel saab laenutähtaega pikendada kuni kaks korda. Laenutähtaja ületamisel on 

raamatukogul õigus nõuda leppetrahvi 0,32 eurot iga viivitatud päeva eest teaviku kohta (vt. 

Eesti Rahvusraamatukogu kasutamiseeskiri, punkt 4.5.). 

3.3. Parlamendi lugemissaalis olev perioodika on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Jooksva 

aasta ajakirju on võimalik koju laenata nädalavahetuseks. 

3.4. Raamatukogus puuduvaid trükiseid või nende koopiaid saab tellida 

raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel. Riigikogu liikmetel ja Riigikogu Kantselei 

töötajatel on võimalik tasuta tellida tööotstarbelisi trükiseid. Punktis 1.3. loetletud juhtudel 

tasub lugeja raamatu tagastamise postikulud või koopia hinna.  

3.5. Riigikogu liikmetel ja Riigikogu Kantselei töötajatel on õigus tellida tööalaseks 

tegevuseks tasuta koopiaid Rahvusraamatukogus olevatest trükistest. Teavikutest koopiate 

tegemist reguleerib „Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste reprodutseerimise 

juhend”. 

3.6. Materjalide kopeerimine isiklikeks vajadusteks ning erakondlikel ja parteipoliitilistel 

eesmärkidel on tasuline (vt. Eesti Rahvusraamatukogu tasuliste teenuste hinnakiri). 

4. Lugeja vastutus 

4.1. Lugeja vastutab kasutatava teaviku säilimise eest ning on kohustatud raamatukogule selle 

rikkumisega tekitatud kahju hüvitama. 

4.2. Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama teavikuga või teaviku 

väärtus hüvitada. Teaviku väärtus hüvitatakse teatise alusel. 

4.3. Rikutud/kaotatud teaviku väärtuse määramise aluseks võetakse teaviku turuhind, millele 

lisanduvad teaviku soetamiseks, töötlemiseks või ennistamiseks tehtavad kulutused. 

4.4. Kasutamiseeskirja täitmisest tulenevad erimeelsused lahendab parlamendiinfo keskuse 

juhataja. 
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