KIILI AVALIKU INTERNETIPUNKTI (AIP) KASUTAMISE REEGLID
1. AIP võimaldab põhiteenusena juurdepääsu avalikule teabele, elektronposti lugemist ja
saatmist, internetiotsingut jms.
2. AIP on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
3. AIP teenuseid võivad kasutada kõik Eesti Vabariigi juriidilised ja füüsilised isikud.
AIP kasutaja peab olema vähemalt 12 aastat vana või esitama kooli arvutiõpetaja tõendi
arvutikasutamise oskuse olemasolu kohta.
4. AIP külastamise eelduseks on eelnev arvuti kasutamise oskus, raamatukogu juhataja ei
ole kohustatud arvutikasutajaid koolitama.
5. Internetis surfamine ja arvutis oleva tarkvara kasutamine on AIP-s tasuta.
6. Enne AIP teenuste kasutamist esitab esmakülastaja isikut tõendava dokumendi
(õpilased õpilaspileti), tutvub AIP kasutaja reeglitega ja sisekorraeeskirjadega ning annab
selle kohta allkirja.
7. AIP kasutamiseks on võimalik ette registreeruda kaks nädalat, kuni kaheks korraks
nädalas, üldjuhul tunni aja kaupa. Teatud juhtudel (teadustöö, oluline tööalane probleem,
koolist saadud ülesanne jne.) võib interneti kasutaja saada ka rohkem kui ühe aja korraga.
Selleks tuleb esitada raamatukogu juhatajale kirjalik avaldus, kus selgitatakse probleemi
olemus.
8. Tööajad algavad täistundidel. Eelregistreerimine toimub kohapeal, telefonil 6040341
või e-posti aadressil taie@kiilivald.ee.
9. Eelregistreerimise korral peab AIP külastaja tulema kohale õigeaegselt. Üle 10
minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.
10. Sama päeva vabadele aegadele võib iga AIP külastaja pretendeerida, arvestamata
seda, kas ta on sel nädalal juba mõnele ajale registreerunud või mitte.
11. Printeri ja isiklike infokandjate kasutamiseks annab loa raamatukogu juhataja.
Keelatud on kasutada viirusega nakatunud infokandjaid, viiruste levitamine on seadusega
karistatav.
12. Väljatrükkide tegemine on tasuline - 1 lk maksab 2.00 krooni. Enne printima asumist
on vajalik raamatukogu juhataja nõusolek.
13. AIP külastaja on kohustatud hüvitama enda poolt tekitatud kahju, mis on tekkinud
AIP ruumi või inventari kahjustamise või hävimise korral.
14. Käesolevate reeglite või sisekorraeeskirjade esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja
õiguse kasutada AIP teenuseid 2 nädala jooksul, teistkordsel rikkumisel 3 kuu jooksul.

KIILI VALLA AVALIKU INTERNETIPUNKTI SISEKORRAEESKIRJAD
1. AIP külastaja kohustub kasutama AIP poolt võimaldatavaid teenuseid ja inventari head
tava järgides ning mitte häirima oma tegevusega teisi AIP ja raamatukogu külastajaid.
2. Arvutilaua taga ei tohi süüa ega juua, see tegevus võib kahjustada arvutitehnikat.
3. Arvutilaua taga istub korraga üks inimene, tema ümber ja selja taha ei tohi koguneda
teisi külastajaid.
4. Arvuti juhtmeid ei tohi omavoliliselt lahti monteerida ega arvutit ise sisse-välja
lülitada. Peale internetis töötamist jäta arvuti töökorda, sinu järel alustab tööd teine
külastaja.
5. Arvutitehnika rikkiminekust või mõne osa kadumisest tuleb koheselt teavitada
raamatukogu juhatajat.
6. AIP teenuseid võib korraga kasutada üks tund; kui külastajaid pole, võib töötada
kauem. Ära unusta end külastuseks eelnevalt registreerida.
7. Iga arvutikasutaja fikseerib oma töö alguse ja lõpu aja vastavas andmikus.
8. AIP arvutid ei ole mõeldud arvutimängude mängimiseks.
9. AIP kasutajatel on keelatud AIP arvutile installeerida tarkvara ja arvutimängusid ning muuta arvuti häälestust.

