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MakerLabi kasutamise eeskiri 

I Üldsätted 

1.1 MakerLabi  IT-vahendite kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab kasutajate tehnika 

kasutamise eesmärgi, kasutamise tingimused ja korra. 

1.2 IT-vahendite eesmärgiks on pakkuda MakerLabi kasutajatele võimalusi ja tingimusi erinevate 

töötubade, ürituste ja koosviibimiste korraldamiseks, kus on vaja kasutada 3D printereid, 

interaktiivset tahvlit, projektorit, laserpinki ja sülearvuteid. 

1.3 IT-vahendite käsutajaks on Narva Keskraamatukogu. 

1.4 IT-vahendite nimekiri on ära toodud käesoleva eeskirja Lisas 1. 

IT-vahendite kasutamisõigus on Narva Keskraamatukogu külastajatel. Lastel alla 12. eluaastast 

on lubatud kasutada MakerLabi koos vanematega või juhendajaga. 

 

II Tehnika kasutamise tingimused 

2.1 MakerLabi töötoa meisterklassi saab broneerida Narva Keskraamatukogus     lasteosakonnas 

või telefoni teel 35 91467. MakerLabi broneerimisel tuleb öelda  kasutamise kuupäev, 

tehnika kasutaja nimi ja kontakt. 

2.2 Kasutaja tutvub Narva Keskraamatukogu IT-vahendite kasutamise  eeskirjaga ning võtab 

endale kohustuse antud eeskirja täita. 

2.3 Kasutajal on keelatud programmide omavoliline installeerimine või kustutamine arvutis 

2.4 Kasutajal on keelatud arvutite, printerite ja laserpingi  omavoliline välja- ja sisselülitamine. 

 

III Tehnika kasutamise kord 

1. Kasutaja võtab endale kohustuse kasutada IT-vahendeid heaperemehelikult, lähtudes selle 

kasutusotstarbest; hoidma tehnikat nii, et selle väärtus ei väheneks ning tagama, et seda teeksid 

ka kõik isikud, kes sel perioodil tehnikat veel kasutavad. 

2. IT-vahendid peavad olema pärast tööd puhastatud, kokku pandud, nii nagu ta oli enne kasutusse 

võtmist. 

3. IT-vahendite kahjustumisest teavitab kasutaja esimesel võimalusel kasutusse andjat. 

4. Kasutaja on kohustatud hüvitama kasutusprioodil enda süülise tegevuse, tegevusetuse või 

hooletuse tagajärjel tehnikale tekitatud kahju. 

5. IT-vahendite kasutamise üle peab arvestust Narva Keskraamatukogu  IT-spetsialist. 

6. IT-vahendite kasutamisel peab kasutaja kinnitama selle kasutusoskust, kui kasutaja ei oska 

tehnikat kasutada viiakse läbi instrueerimine. 

7. Selleks, et kasutaja saaks iseseisvalt printida, peab olema töötoa juhendaja luba. 



8. Kõik tööd peab enne printimist MakerLab’i juhendaja üle vaatama. 

9. Kui kasutajat ei ole printimise ajal kohal ja 3D printimine mingil põhjusel peatub, siis  ilma 

omaniku juuresolekuta printimist uuesti ei alustata. 

 

Rakendussätted 

1. Käesoleva eeskirja kinnitab Narva Keskraamatukogu direktor oma käskirjaga. 

2. Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimused otsustab NKR juhatus. 

 

 

LISA 1 

 
Ineraktiivne tahvel – QOMO HiteVision  

1 laserpink – DX460  

3D printerit - Mass Portal Pharaon ED, Flashforge Guider 2, Formlabs 2 + Form Cure  

15 sülearvutit – Acer Aspire 5 (2 tk), Dell Latitude 5580 (8 tk), Dell Vostro 1530 (2 tk),  

                           HP Probook (3 tk)  

Statsionaarne arvuti – Zelman Desktop 62RJK08  

Monitor – Phillips 243V5LSB5/00  

Projector – Epson EB-1785W 

 

 

 


