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Viiratsi Tugikodu kodukorra kinnitamine

Viiratsi Vallavalitsuse 31.01.2001 korraldusega

nr

424 on kinnitatud,,Sotsiaalkorterite

sisekorraeeskirjad Viiratsi vallas". 5. novembril2Ol3. a moodustus Viljandi vald, mis on paistu
valla, Piirsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla Oigusjiirglane. Sisekorraeeskirjad on aegunud
ja vajavad uuendamist.
Eeltoodu ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 30 lg 1 p 3 alusel:

l. Kinnitada Viiratsi Tugikodu
2.

a

(aadressiga Tehnika tn 3 Viiratsi alevik) kodukord (lisatud).

Tunnistada kehtetuks Viiratsi Vallavalitsuse 31.01.2001 korraldus nr 424 ,,sotsiaalkorterite
sisekorraeeskirj ad Viiratsi vallas".
Korraldus j 6ustub teatavakstegemisest.
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Viljandi Vallavalitsuse
3.03.2015 korraldusele nr 232

VIIRATSI TUGIKODU KODUKORI)

1.

UtdiseO nOuded

ja majja
lubatud ktilastaj atele.
1.2 Ktilastajate eest vastutab ktillakutsujast Utirnik, kes tagab ka nende poolt kodukorra ttiitmise.
1.3 Ktilalised v6ivad viibida Tugikodus kella 09.00-18.00, muul ajal koosk6lastatult personaliga.
1.4 Korda rikkunud kiilastajatel ei ole enam Oigust Tugikodus viibida.
1.5 OOrahu ajal, ajavahemikus kella22.00-st kuni 6.00-ni, ei segata teiste elanike rahu ega liiguta
majast ilma mdjuva pdhjuseta sisse-viilja.
l.6Viljandi Vallavalitsusel on 6igus l6petada Utirnikuga i.itirileping seoses tema tervise
halvenemisega, kui Utirnik vajab pidevat cicipiievaringset hooldust, p6etust ja jiirelevalvet
ning tema edasine seisundile vastav teenus on korraldatud tilalpidamiskohustust omavate
isikute vdi Viljandi Vallavalitsuse poolt.
L7 Kui personalil on tekkinud kahtlus, et Utimik ei pea kinni Tugikodu kodukorrast, on
personalil 6igus siseneda korterisse eelneva kokkuleppeta.
1.8 Tugikodu personal ei vastuta Utirniku isiklike asjade eest.
1.9 Utirnikuga lepingu lSpetamisel hoitakse Utirniku isiklikke asju Tugikodus 30 piieva. Asjad,
mida 30 piieva jooksul peale lepingu l6ppemist tira ei viida, kuuluvad hiivitamisele.
1.10 Kodukorra ja iitirilepingus siitestatud tingimuste mittetaitmine on i.itirilepingu erakorralise
iilesiitlemise alus.
l.l I Kui Utirnit eksib kodukorra vastu, siis tehakse talle kaks korda hoiatus ja selgitatakse
eksimust, kolmandal korral tuleb elamispind vabastada ilma uut vastu saamata.
1.12 Tugikodusse on keelatud tuua ja tarbida alkohoolseid jooke ning teisi uimastavaid aineid.
Samuti ei ole lubatud Tugikodus viibida alkoholijoobes vdi narkootiliste ainete m6ju all titirnikel
ega ktilalistel.
l.l3 Personalil on 6igus sisse toodud alkohol konfiskeerida, koostades konfiskeerimise akti.
1.14 Personalil on 6igus sisse toodud uimastid ning nende mdju all olevad isikud iile anda
politseile.
1.1

Tugikodu kodukord on kohustuslik k6ikidele iitirnikuga koos elavatele isikutele

2. Viiratsi Tugikodu iiiirnikul on Sigus:
2.1 Kasutada talle iitirilepinguga antud korterit ja tildkasutatavaid ruume.
2.2 Omadatalle titiritud korteri vdtit.
2.3 Pdcirduda probleemide lahendamiseks Tugikodu personali poole.

3. Uiirnik on kohustatud:
3.lTditma Tugikodu kodukorda ja Uldkasutatavates ruumides kehtestatud n6udeid.
3.2.Tiiitma k6iki tuleohutusn6udeid.
3.3 Suhtuma heaperemehelikult Tugikodus asuvasse varasse.
3.4 Viivitamata teavitama personali kdigist Tugikodus tekkinud riketest, avariiohtlikest
olukordadest ja kodukorra rikkumistest.
3.5 Tagama puhtuse ja korra Tugikodus iildkasutatavates ruumides ning isiku kasutusse antud
korteris.
3.6 Lukustama viilisukse hiljemalt kell 22.00.
3.7 T[itma kdiki tiiirilepingus siitestatud n6udeid.

liibi korteri seadmete ja ruumi rikkumisega tekitatud kahju.
3.9 Tiiitma personali antavaid kodukorda puudutavaid korraldusi.
3.10 Tagama isikliku htigieeni.
3. 1 1 Kasutama vett ja elektrit siiiistlikult.
3.12 Kiiituma viisakalt personali ja teiste kaaselanike suhtes.
3.13 Lepingu ldppemisel vdtma kaasa k6ik Utirnikule kuuluvad asjad ja koristama tema
kasutusse antud korteri.
3.14 Andma tii.irilepingu ldppemisel korteri iile Tugikodule mitte halvemas seisukorras kui see
oli titirilepingu s6lmimisel (arvestades normaalset kulumist).
3.8 Hiivitama Utirniku stiii

4. Utirnikul

on keelatud:

4.1 Teha tema kasutusse antud korteri vdtmest koopiaid ja anda neid kdrvalistele isikutele.
4.2 Ttilitada teisi Tugikodu iiiirnikke.
4.3 Tekitada mi.ira, mis hiiirib teisi Tugikodu tiiirnikke.
4.4 Suitsetada korteris v6i muus suitsetamiseks mitte etteniihtud ruumis.
4.5 Anda talle kasutada antud vara edasi kasutamiseks kellelegi teisele.
4.6 Luba ki.isimata kasutada kaaselanike isiklikke esemeid.
4.7 Tuua Tugikodu ruumidesse ilma Tugikodu personali kirjaliku koosk6lastuseta
4.8

suuremd6dulisi mddbliesemeid, majapidamismasinaid ja elektrilisi t66riistu.
Tuua Tugikodu ruumidesse lemmikloomi ja -linde.
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