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Raikküla Valla Avatud Noortekeskuse sisekorraeeskiri

I Üldised eeskirjad
1. Raikküla Valla Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Raikküla
Vallavalitsuse hallatav noorsootööasutus, mis tegutseb vastavalt Raikküla Vallavolikogu
poolt 11.06.2003 määrusega nr 16 kinnitatud PÕHIMÄÄRUSELE.
2. Noortekeskust võivad külastada kõik Raikküla valla noored. Noorsootöö seaduse § 2 p 1
järgi on NOOR 7-26 aastane füüsiline isik.
3. Noortekeskus loob tingimused noortele arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil oma
vaba tahte alusel sisustada vaba aega kodu- ja koolivälisel ajal.
4. On avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele,
oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele ning kaasab aktiivselt noori tegevuse
algatamisse ja arendamisse.
5. Peod jm üritused lõpevad noortekeskuses vastavalt Raikküla Vallavolikogu poolt
kehtestatud avaliku korra eeskirjale.
6. Noortekeskuses ja selle territooriumil on KEELATUD suitsetamine, alkoholi ja teiste
meelemürkide tarvitamine ning joobes viibimine.
7. Noortekeskuse hoone, sisustuse, vahendite ja vara tahtlikul rikkumisel tuleb rikkujal
vastavalt seadusele kahju omanikule hüvitada.

II Noorel on õigus:
1. kasutada noortekeskuse ruume, mänge ning teisi õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid
vastavalt kehtestatud sisekorraeeskirjadele;
2. saada informatsiooni noortekeskuse töö korralduse kohta noortekeskuse juhatajalt;
3. teha ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks, noortekeskuse
probleemide lahendamiseks ning aktiivselt osaleda ürituste organiseerimisel;

4. moodustada noorteorganisatsioone ning kuuluda neisse (organisatsiooni eesmärk ei tohi
olla vastuolus kehtiva seadusandlusega);
5. osaleda tema isikut puudutavate probleemide arutelus.

III Noorel on kohustus:
1. täita kõiki üldtunnustatud viisakusreegleid, samuti kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud avaliku korra eeskirju;
2. täita kõiki kehtestatud nõudeid, sisekorraeeskirja, mida tutvustab talle noortekeskuse
juhataja;
3. pidada kinni kehtestatud KODUKORRAST;
4. suhtuda sallivalt kaaslastesse, mitte kasutada sõnalist ega füüsilist vägivalda;
5. teavitada viivitamatult õnnetusjuhtumitest, vägivalla aktsioonidest ja ohuolukordadest
noortekeskuses asutuse juhatajat;
6. suhtuda inventari heaperemehelikult, selle rikkumisel või vea avastamisel sellest
koheselt teatada juhatajale.

IV Eeskirja rikkumine
1. Eeskirja rikkumine toob endaga automaatselt kaasa noortekeskuse kasutamise ja seal
viibimise keelu hetkeni millal probleem on lahendatud.
2. Suuremate ja tõsisemate probleemide lahendamisest võtab osa Raikküla Vallavalitsus,
kes määrab ja nõuab eeskirja rikkujalt välja hüvitise või kompensatsiooni.

