
SPARK   HUB   kasutamine   ja   majareeglid   
    

SPARK   HUB   on   disainitud   koostööks.   Meie   kogukonna   moodustavad   tehnoloogiaettevõtted,   startupid   
ja   ettevõtlust   toetavad   tugistruktuurid.     
SPARK   HUB   on   ideaalne   keskkond   omavaheliseks   suhtlemiseks,   mõtete,   kogemuste   ning   teadmiste   
jagamiseks   ja   ürituste   korraldamiseks.   

  
SPARK   HUB-s   soovime   ja   ootame,   et   meiega   koostööd   tegevad   inimesed   jagaksid   järgmisi   väärtusi:   
    

Koostöö:   
Me  usume,  et  koos  saavutab  rohkem  kui  üksinda.  Meie  jaoks  on  koos  töötamine  suurepäraseks  viisiks                 
erinevate   inimestega   kohtumiseks,   uute   teadmiste   ellu   kutsumiseks   ning   üksteise   toetamiseks.     
    

Avatus:   
Me  usume  läbipaistvusse  ja  avatusse.  Maailmas,  kus  inimesed  on  vabad,  kuid  ideed  mitte,  on  sellest                 
kasu  vaid  vähestel.  Kui  ideed  on  vabad,  saavad  sellest  kasu  kõik.  Seetõttu  kasutame  ise  ja  julgustame                  
teidki   kasutama   ühisruume   ja   algatama   ühiseid   arutelusid.   
    

Kogukond:   
Me  areneme  koos  ja  vastastikusel  toel.  Inimese  isiklik  areng  on  meie  nurgakivi.  Toetame  teineteist                
ning   jagame   oma   teadmisi   ja   kogemusi   ka   oma   kogukonna   liikmetega.   
    

Jätkusuutlikkus:   
Jagatud  ruumid  on  ka  planeedi  jaoks  paremad,  meile  meeldib  seda  mõtteviisi  edasi  viia  ja  hoida  oma                  
ruume   keskkonnasõbralikena.   
    

Kasutades   SPARK   HUB-i   võimalusi,   eeldame,   et   oma   igapäevastes   tegevustes   lähtuvad   kõik   meie   
majaelanikud   eeltoodud   väärtustest.   Selleks   palume:   
  
● Austa  ühisruume,  ruumist  lahkudes  jäta  see  nii,  nagu  see  oli  enne  sinu  saabumist.  Kui  tõstsid                 

asju  ringi,  aseta  need  palun  algsesse  asukohta  tagasi,  korista  ruum  enda  järelt  ning  tee  omalt                 
poolt   kõik,   et   järgmistel   kasutajatel   oleks   meeldiv   ruumi   siseneda.   

● Ühisruumides  ole  valmis  tegema  koostööd,  vajadusel  pakkuma  ja  küsima  abi  ning  tuge,  samal               
ajal   aga   austades   end   ümbritsevate   inimeste   õigust   oma   tööd   teha.     

● Austa  inimesi  enda  ümber  ja  võta  omaks  erinevused.  Üks  ühistööga  seotud  suurepäraseid              
võimalusi   on   kohtuda   erinevate   inimestega   -   naudi   seda   ja   pea   lugu   erinevustest.     

● Levita   sõna   ja   jaga   oma   kogemust   sarnaselt   mõtlevatele   inimestele.   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



SPARK    HUB   Kasutustingimused   
    

Teenustele,  mida  SPARK  HUB  oma  liikmetele  pakub,  kehtivad  alltoodud  kasutustingimused.  SPARK             
HUB    jätab   endale   õiguse   tingimusi   igal   ajal   ilma   ette   teatamata   täiendada.   
  

1.   Teenuste   kirjeldus     
SPARK  HUB  pakub  äripinna  kasutamise  võimalust,  sh  juurdepääs  kontoriruumidele  ja  töökohtade             
kasutamise  võimalust,  traadita  internetiühendust,  kontoriseadmete,  koosolekuruumide  ja  ühisköökide          
kasutamise   võimalust   ning   muid   kaasuvaid   teenuseid.   
  

2.   Teenuste   kasutamine   
Teenuseid   kasutades   nõustute   alljärgnevate   tingimustega:   

a. SPARK  Hub  teenuseid  kasutades  järgite  kõiki  seadusest  ja  muudest  ühiselu  eetikanormidest             
tulenevaid   tingimusi;   

b. Teenuseid  kasutades  austate  teisi  Teenuse  kasutajaid  ning  ka  lõpptarbijaid.  Teenuseid  ei  ole              
lubatud  kasutada  seoses  püramiidskeemide,  ahelkirjade,  rämpsposti  või  mis  tahes  muude            
häirivate   ja/või   soovimatute   sõnumitega   (kaubanduslikul   või   muul   viisil);   

c. Austate  eraelu  puutumatust  ega  laima,  kuritarvita,  ahista,  jälita,  ähvarda  või  muul  viisil  riku               
teiste   kasutajate   ja   lõpptarbijate   seaduslikke   õigusi;   

d. Austate  SPARK  HUB-i  Teenuse  pakkujana  ega  avalda,  postita,  lae  üles  või  levita  sobimatut,               
roppu,  laimavat,  sündsusetut  või  ebaseaduslikku  infot,  materjali  või  teavet  SPARK  HUB  -i              
serverites,   teadetetahvlitel,   üritustel   või   SPARK   HUB   -i   ruumides;   

e. Austate  intellektuaalomandit  ega  lae  üles  või  tee  muul  viisil  kättesaadavaks  faile,  mis              
sisaldavad  pilte,  fotosid,  tarkvara  või  muud  materjali,  mis  on  kaitstud  intellektuaalomandi             
seadustega,  sh  autoriõiguse,  ärisaladuse  või  kaubamärgi  seadusega.  Veendute,  et  enne            
soovitava   materjali   jagamist   on   teil   selleks   olemas   vastavad   õigused   ja   vajalikud   nõusolekud;   

f. Aitate  hoida  ühist  internetiühendust  turvalisena  ega  lae  üles  faile,  mis  sisaldavad  viirusi,              
rikutud  faile  või  muud  sarnast  tarkvara  või  programme,  mis  võivad  kahjustada  teiste              
kasutajate   riist-   või   tarkvara;   

g. Kasutate  SPARK  HUB-i  serverite  teenuseid  eesmärgipäraselt  ega  koorma  ning  kahjusta            
võrguühenduste  toimimist,  samuti  ei  ürita  ebaseaduslikult  saada  juurdepääsu  Teenuse  pakkuja            
ja/või   Teenuse   kasutajate   arvutisüsteemidele   ega   -võrkudele.   

h. Järgite  kehtivaid  andmekaitse  nõudeid  ega  kogu  teiste  Teenuse  kasutajate  või  nende             
lõpptarbijate   kohta   teavet,   sealhulgas   e-posti   aadresse,   ilma   teise   poole   loata   või   nõusolekuta;   

i. Austate   teisi   Teenuse   kasutajaid   ega   sea   omapoolselt   piiranguid   Teenuse   kasutamisele.   
    

3.   Ohutus   ja   turvalisus   SPARK   HUB-i   hoones   
Teenuse  pakkujana  ootame  ja  eeldame,  et  jälgite  alati  SPARK  HUB-i  vaikset,  nauditavat  ja  tavapärast                
kasutamist   ning   sisustust:   

a. SPARK  HUB-i  liikmed  ei  kahjusta  SPARK  HUB-i  hoonet  ega  selle  süsteeme,  mis  kaitsevad               
tuleõnnetuse,  üleujutuse,  gaasi-  ja/või  elektririkke  ja/või  ilmastiku  tõttu  tekkida  võivate            
kahjude   eest.   

b. SPARK  HUB-i  liikmed  ei  ohusta  SPARK  HUB  hoone  ega  selles  asuvate  ruumide  turvalisust               
ning  tagavad,  et  kasutusele  võetakse  kõik  mõistlikud  meetmed  hoone,  majaliikmete  ja  nende              
vara  kaitsmiseks.  Turvaustest  ei  tohi  mingil  juhul  mööduda  neid  avatud  asendisse  jättes  ning               
välisuksi   ei   tohi   kunagi   järelevalveta   avatuks   jätta.   

    
  



4.   Koosolekuruumide   kasutamine   
SPARK  HUB-s  on  mitmeid  koosolekuruume,  mis  on  ühiselt  kasutatavad.  Koosolekuruumi            
kasutamiseks   palume   ruum   eelnevalt   broneerida   koosolekuruumi   seinal   oleva   lingi   kaudu.     
Keelatud  on  teiste  kasutajate  poolt  sisestatud  broneeringute  kustutamine.  Kui  juhtub,  et  te  ei  vaja  juba                 
eelnevalt   broneeritud   koosolekuruumi,   eemaldage    kindlasti   oma   broneering   kalendrist.   
Koosolekuruumis  olevad  töövahendid  ja  seadmed  on  mõeldud  kasutamiseks  vaid  koosolekuruumis,            
palume  teil  ruumist  asju  mitte  kaasa  võtta.  Ruumist  lahkudes  veenduge,  et  olete  kaasa  võtnud  kõik                 
isiklikud   asjad   (sh   paberid,   kohvitassid,   üleriided   jne).   
Palume   ühiseks   kasutamiseks   mõeldud   koosolekuruume   broneerida   mitte   rohkem   kui   2   tundi   korraga.   
  

5.   SPARK   HUB-i   köökide   kasutamine.   
SPARK  HUB-i  ühiselt  kasutatavates  köökides  jagame  kohvi,  teed,  piima  (sh  taimset  piima),  suhkrut  ja                
mett.  Köögis  olevad  nõud  on  kõigile  kasutamiseks.  Peale  kasutamist  palun  asetage  määrdunud  nõud               
pesumasinasse  või  peske  need  ise  puhtaks.  Kui  nõudepesumasinas  on  puhtad  nõud,  palun  asetage               
need   kappi.   Hoiame   koos   köögid   meeldiva   kohtumispaigana.   
  

6.   Seminariruum   „BizTown“   kasutamine.   
SPARK   HUB-i   liikmena   on   teil   võimalus   kasutada   ka   BizTown-i   koosolekuruume.     
BizTown-is  ürituste  korraldamiseks  on  oma  majaliikmetele  eripakkumised.  Võtke  julgesti  meiega            
ühendust   otsekontakti   või   kodulehe    päringuvormi    kaudu.   

  
7.   Lapsed   ja   lemmikloomad   
Lapsed  ja  lemmikloomad  on  imelised  ning  SPARK  HUB-s  alati  teretulnud.  Veenduge  siiski,  et  nad  ei                 
segaks  teisi  SPARK  HUB-i  liikmeid.  Lapse  ja/või  lemmiklooma  kaasa  toonud  isik  on  nende  eest                
ainuisikuliselt  vastutav,  palun  hoidke  korda  ja  koristage  ka  oma  lemmikute  järelt.  Järelevalveta  lastele               
antakse   topelt-espresso   ja   tasuta   kutsikas.     

  
8.   Ruume   puudutava   teabe   jagamine   

● Teateid   SPARK   HUBi   majahoolduse,   eelseisvate   hooldus-   ja   remonttööde   ning   muu   info   
kohta   jagatakse    Slack -s.     

● Kõik   hooldus-,   remonditööde   või   muud   ruume   puudutavad   sooviavaldused   tuleb   esitada   
UpKeepis.   

  

Teised   kanalid   ei   sobi   sedalaadi   info   saatmiseks   ega   pruugi   jõuda   asjaomaste   töötajateni.    Avarii   korral   
palun   helistada   Joosep   Henrik   Sild   tel:   5900   1147.   

  
  
  

https://et.sparkhub.ee/event
https://slack.com/
https://requests.onupkeep.com/#/hubmaintenance/work-orders/create
https://requests.onupkeep.com/#/hubmaintenance/work-orders/create


9.   Teenuse   lõppemine   
SPARK  HUB  jätab  endale  õiguse  Teenus  igal  ajal  lõpetada.  Teenuse  lõpetamisest  teatame  ette               
taasesitamist   võimaldavas   vormis.   
Täiendavalt  jätab  SPARK  HUB  endale  õiguse  majareeglite  mitte  järgimise  korral  viivitamatult  ja  ette               
teatamata   lõpetada   teie   poolt   Teenuste   kasutamine.   

  

10.   Kinnitused   

Majareeglid   on   Üürilepingu   lahutamatu   osa   ning   kuuluvad   täitmisele   kõigi   majaliikmete   poolt   (sh   
töötajad   ja   majaliikmete   külalised).   Üürilepingu   sõlmimisega   kinnitate,   et   olete   lugenud,   mõistnud   ja   
nõustunud   kõigi   majareeglitega   ning   kohustute   neid   järgima.   

  


