
 

 

 

 

 

 

 
 

 

K Ä S K K I R I 

 

Sillamäe 25.08.2022 nr 1-1/38 

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse  

õpilaskodude ja hosteli  majutusteenuse  

hindade kinnitamine 

 

 

Võttes aluseks Kutseõppeseaduse § 15 lg 3 ning juhindudes haridus- ja teadusministri 16.06.2016. 

a määrusega nr 22 kinnitatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse põhimääruse“§ 7 lg 2 p 14 ja § 7 

lg 3 ja finantsjuhi M. Heimo 25.08.2022 esildisest nr 6-9/1220:  

  

1. Tunnistan kehtetuks direktori 30.06.2022. a käskkirja nr 1-1/26 „Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskuse õpilaskodude ja hosteli majutusteenuse hindade kinnitamine“. 

2. Kinnitan Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodude ja hosteli majutusteenuse hinnad 

alates 01.09.2022 alljärgnevalt: 

 

 
 

JÕHVI ÕPILASKODU

1 kuu 

maksumus

/koht toas

1 kuu 

maksumus

/üksinda 

toas

1 kuu 

maksumus

/üksinda 2-

toalises 

boksis

1 ööpäeva 

maksumus

1 kuu 

maksumus               

toa hind

1 ööpäeva 

maksumus

1 ööpäev 

maksumus

/2-toaline 

boks

Tubade boks kahe toaga (2 kohalised toad). 

Kahe toa peale köök, WC, dušš 55 € 85 € 1.80 / 2.80 600 € 20 €

Tubade boks nelja toaga (2-kohaline tuba).                           

Nelja toa peale köök, WC, dušš 45 € 70 € 1.50 / 2.30 450 € 15 €

Tubade boks nelja toaga (1-kohaline tuba).                           

Nelja toa peale köök, WC, dušš 55 € 1.80 / 2.80

Tubade boks kahe toaga ( 2 ja 3-kohaline 

tuba). 2 kohaline tuba. Kahe toa peale köök, 

WC, dušš 55 € 85 € 1.80 / 2.80 600 € 20 €

Tubade boks kahe toaga ( 2 ja 3-kohaline 

tuba). 3 kohaline tuba. Kahe toa peale köök, 

WC, dušš 45 € 70 € 1.50 / 2.30

2-kohaline saunaga peretuba 

(magamistuba+elutuba).                                   

(Külmkapp, veekeetja, mikrolaineahi, WC, 

dušš, saun) 75 € 115 € 2.50 / 3.80 900 € 30 €

SILLAMÄE ÕPILASKODU

Tubade boks 12 m2 (kaks 2-kohalist tuba).                              

Köök korrusel, WC, dušš 45 € 70 € 115 € 1.50 / 2.30 / 3.30 450 € 15 € 25 €

Tubade boks 18 m2 (kaks 2-kohalist tuba).                                 

Köök korrusel, WC, dušš 45 € 70 € 115 € 1.50 / 2.30 / 3.30 450 € 15 € 25 €

NARVA HOSTEL

2-kohaline tuba (WC, dušš) 45 € 70 € 1.50 / 2.30 600 € 20 €

Ühine saun, dušš, majapidamisruum ja köök 

korrusel

Kooli õpilased ja töötajad Külalised



 

2.1 Tagatisraha õpilastele on võrdne ühe kuu toa maksumusega vastavalt antud ruumi         

hinnakirjale. 

2.2 Lisateenus: pesumasina kasutamise tasu on 2 (kaks) eurot üks kord. 

2.3 Õpilastele ja kooli töötajatele arvete esitamisel arvutatakse päevapõhist hinda juhul, kui 

valduses olevad ruumid vabastatakse, tagastatakse võtmed ning info edastatakse õpilaskodu 

perenaistele või Narvas administraatorile. 

2.4 Üksinda tubade ja bokside kasutusele andmine vastavalt kohtade olemasolule. 

2.5 Lepingulistele klientidele on hind kokkuleppel. 

 

3. Käesolevat käskkirja on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul arvates selle teatavakstegemisest, 

esitades vaide Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktorile või kaebuse Tartu halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.  

 

 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)  

 Hannes Mets  

 direktor 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Inna Ein  

 25.08.2022 


