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Noortekeskuse kodukord on täitmiseks kõikidele, kes viibivad noortekeskuse territooriumil, kasutavad 

noortekeskuse teenuseid või osalevad noortekeskuse poolt korraldatavatel üritustel.  

Narva Noortekeskus on avatud kõigile 7-26 aastastele noortele, kes soovivad meeldivalt vaba aega 

veeta, osa võtta erinevatest aktiivsetest tegevustest ja noorteüritustest või ise algatada ja läbi viia 

tegevusi ning leida uusi sõpru ja tuttavaid. 

Noortekeskuse ajad on avalikustatud internetilehel (www.noortek.ee ), FB-s 

(https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/) ja vastava noortekeskuse välisuksel/aknal kõikidele 

nähtavas kohas. 

Lahtiolekuaegade muutustest antakse teada sotsiaalmeedia kaudu ja siltidena noortekeskuse 

seintel/ustel. 

1. Iga noor on kohustatud noortekeskusesse saabudes kirja panema registreerimislehele oma ees- 

ja perekonnanime ning muud andmed. 

2. Noortekeskusesse sisenedes võetakse ära jalanõud ja üleriided (välisriided riputa nagisse ja 

jalanõud jätta jalatsiriiulile). 

3. Saabudes tervita ja lahkudes ütle head aega. 

4. Ole viisakas ja abivalmis teiste keskuse külastajate ning noorsootöötajatega. Kuula 

noorsootöötaja korraldusi. 

5. Ära kakle, ära ropenda, ära kiusa ning ära suhtu teistesse külastajatesse lugupidamatult! 

6. Austa noortekeskuse ruumide korrashoidu ja hoia enda järgi puhtust nii noortekeskuses kui ka 

selle territooriumil! Pane prügi prügikasti (ka näts on prügi)! 

7. Noortekeskuse vahendeid kasutatakse heaperemehelikult ja vastavalt otstarbele ning pärast 

kasutamist pannakse sinna tagasi, kus on nende koht. 

8. Keskuses söön ja joon selleks ettenähtud kohas ning pesen oma nõud ise. 

9. Noortekeskus ei vastuta külastajate isiklike asjade eest. Hoia oma väärtuslikud asjad kindlas 

kohas või anna need hoiule noorsootöötaja kätte. Ma ei võta ega vii kaasa asju, mis ei kuulu 

mulle. Leitud asjad viin noorsootöötaja kätte. 

10. Noortekeskuse vara varastades, rikkudes või lõhkudes, on sul kohustus see tagastada, asendada 

või kinni maksta. 

11. Noortekeskuses toimub teiste noorte pildistamine/filmimine ja piltide/video sotsiaalmeediasse 

riputamine ainult pildistatava nõusolekul. 

12. Narva Noortekeskuse tantsusaal on üldjuhul sportlike tegevuste harrastamiseks ja 

treeninguteks, mis nõuab põranda puhtust. Tantsusaalis on keelatud viibida välisjalanõudega. 

13. Narva Noortekeskuse II ja III korrus on ainult organiseeritud tegevusteks (koosolekud, töötoad, 

koolitused, huviringid, klubilised tegevused, üritused jms). 

14. Narva Noortekeskuse avatud ruumiks on ainult kafe-klubi “EXIT”, mis on avatud kõigile, kes 

noortekeskuse kodukorrast kinni peavad. 

15. Arvuti kasutamiseks ja printimiseks tuleb küsida luba keskuse töötajalt. Koolitöid ja dokumente 

võib printida tasuta. 

16. Narva Noortekeskuses on tervise kaitsmise huvides keelatud energiajookide tarvitamine ja e-

sigarettide kasutamine. 

17. Jalgratas pargitakse õue, kus on rattale ette nähtud koht ning lukustatakse. Narva Noortekeskus 

ei vastuta varastatud ratta eest.  

18. Pakku julgelt välja oma ideid! Noortekeskus toetab võimaluse ja sobivuse korral sinu ettevõtmisi 

nõu ja jõuga! Kui vajad abi või sul on mure, küsimus või probleem, siis võid julgelt pöörduda 

noorsootöötaja poole. 

http://www.noortek.ee/
https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/


19. Alkoholi ja uimastavate ainete tarvitamine Narva Noortekeskuse ruumides ja territooriumil 

on keelatud, samuti on keelatud keskuses viibimine, kui eelmainitud aineid on eelnevalt 

tarbitud. 

20. Märgates midagi ebatavalist või ohtlikku (õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, kummaliselt 

käituvad inimesed, veidrad esemed jne), teata sellest koheselt noorsootöötajale.  

21. Noorsootöötajatel on õigus pildistada noortekeskuse avatud tegevuste kroonikas, 

sotsiaalmeedias ja ajalehe artiklites kajastamiseks 

(https://drive.google.com/file/d/1ZgYOAz9H1hzWv3f-zxrVabh0udiG6tyN/view). 

22. Kodukorra eiramise korral on noortekeskuse töötajatel õigus määrata korrarikkujale karistus 

Selleks võib olla noomitus, hoiatus või keeld teatud aja jooksul noortekeskuse külastamiseks.  

 

https://drive.google.com/file/d/1ZgYOAz9H1hzWv3f-zxrVabh0udiG6tyN/view

