
 

 

    NOORTEPAJA  KODUKORD   
 

 

 

1.  KESKUSE RUUMIDESSE SISENEDES: Pühi korralikult jalad puhtaks, 
sest SINA ISE pead hoidma need ruumid korras ja neid ruume koristama. 
Pane oma  nimi koheselt kirja ja kindlasti loetavalt, kuna see on just SINULE  ja noortekeskuse olemasolule 
kasulik. Otsi üles noortekeskuses hetkel vastutav isik ja ütle talle tere,  austa tema nõudmisi, sest tänu temale 
on SINUL VÕIMALUS olla noortekeskuses. 

 
2.  PEA ENDAST JA TEISTEST LUGU - täida esmaseid viisakuse reegleid: 

ruumi sisenedes võta müts peast; aita ja õpeta teisi; ole abivalmis ja sõbralik; sulge uksed vaikselt; pane prügi 
prügikasti; aseta enda poolt kasutatud vahendid ettenähtud kohale (sh. ka toidunõud); ära unusta lahkumisel 
jätta viisakalt hüvasti 

 
3.  SUHTLE EESTI KEELES. Oma sõpradega võid suhelda oma emakeeles, kuid see  ei tohi häirida keskuse 

tööd. 
 

4.  SIIN ON SUL ÕIGUS: 
o kasutada  keskuse lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara, osa teenuste puhul tuleb ette registreerida (arvuti 

kasutamine, koroona mäng jne) 
o avaldada oma arvamust paremaks keskuse tööks; 
o algatada oma initsiatiivil üritusi, projekte ja neid ellu viia eelnevalt kooskõlastades tegevjuhiga; 
o võtta osa tasuta või sümboolse tasu eest keskuses ja väljaspool keskuse ruume toimuvatest 
“Noortepaja”üritustest ja projektidest; 
o osaleda keskuses toimuvatest loengutest, õppustest ja avatud huviringide tööst; 
o üürida vallavalitsusega kokkuleppel keskuse ruume ja vahendeid; 
o kutsuda korrale ja informeerida keskuse töötajat nendest, kes kodukorra reeglitest kinni ei pea; 
o heastada kolmel korral (käitumise, tööga, rahaliselt) Noortepajale kodukorra reeglitest mitte 
kinnipidamise ning varale ja mainele tekitatud kahju. 

 
5.  SIIN ON SUL KEELATUD (keskuse ruumides ja territooriumil): 
o ebaviisakas käitumine teiste noorte ja Noortepaja töötajate suhtes; 
o suitsetada, tarbida alkoholi ja teisi mõnuaineid; 
o raha peale mängida; karjuda, ropendada, kakelda; 
o kahjustada keskuse ja teiste liikmete isiklikku vara (lõhkuda, varastada jne); 
o trepil ja koridoris joosta; süüa päevalille seemneid; 
o arvuti ruumis valju häälega rääkida; 
o keerata muusikat, televiisorit jms. valjuks, välja arvatud etteteatatud ürituste korral; 
o segada valju hääle, naeru ja muul moel teisi keskuses viibijaid ning loengute ja teiste majas toimuvate ürituste 

läbiviimist; 
o lasteaia korrusel ja territooriumil viibimine ilma noortekeskuse töötaja loata. 

 
6.  SIIN OLED SA KOHUSTATUD:  
o alluma kodukorrale, kirjalikele teadetele ja noortekeskuse töötajate korraldustele ning täitma Eesti Vabariigi 

õigusakte; 
o võtma osa keskuse ruumides ja territooriumil heakorratöödest; 
o hüvitama tekitatud kahju; 
o vastutama ise oma isiklike asjade eest. 


