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Kehtna Kutsehariduskeskuse majutamise ja lisateenuste hinnakirja kinnitamine

1. Kinnitan majutamise (õpilaskodu ja hostel) ning lisateenuste hinnakirja.
2. Majutamise ja lisateenuste hinnakiri (lisa 1) kehtivad alates 01.08.2017
3. Info avaldada kooli kodulehel.

Alus: Kehtna KHK põhikiri

Eero Kalberg
direktor

Alates 01.08.2017. a
1. Kehtna KHK õpilaste majutamine õpilaskodu A-korpuses
Aadressil Lasteaia 10 Kehtna: majutus möbleeritud 1-3 kohalises toas, kus on külmik;
korrusel on üldkasutatav WC, dušš, köök koos tehnikaga, puhkenurk, TV.
1.1. Ühe õpilase kohamaks 2-kohalises toas
eurot/kuu
1.2. Ühe õpilase kohamaks 3-kohalises toas
eutot/kuu
1.3. Kahekohalise toa üksinda kasutamine

75.- eurot/kuu soodusmäär 50.60.- eurot/kuu soodusmäär 45.100.- eurot/kuu

- Esmasel lepingu sõlmimisel kehtib õpilasele soodusmäär.
- Õpilaskodu kodukorra rikkumisel või põhjuseta puudumiste ( kalendrikuus üle
40 tunni) ja õppevõlgnevuste korral võib õppe- ja kasvatustöö ümarlaua otsusega
määrata kohamaksuks tavamäära.
2. Kehtna KHK õpilaste ja külalise majutamine õpilaskodu B-korpuses
Aadressil Lasteaia 10 Kehtna: majutus möbleeritud 2-kohalistes tubades, kus on toas
külmik, WC ja dušš; korrusel võimalik kasutada köögi- ja puhkenurka, TV vaatamise
võimalus
2.1. Koht 2-kohalises toas sessiooniõppe õpilasele
2.2. Toa üksi kasutamine õpilasele
2.3. Koht 2-kohalises toas koolitusel osalejale
2.4. Koht 2-kohalises toas majutatavale
2.5. 1-kohaline tuba majutatavale
2.6. Koht 2-kohalises toas vähemalt 12 järjestikuse
majutuspäeva korral
2.7. hommikusöök hostelis (grupile min 10 in)

10.- eurot /öö
20.- eurot /öö
13.- eurot /õõ
15.- eurot /öö
25.- eurot /öö

2.8. lisavoodi

5.- eurot /öö

3. Lisateenused hostelis
3.1. Seminariruumi kasutamine
3.2. Seminariruumi kasutamise päevahind
3.3. Kohvikuruumi kasutamine
3.4. Nõudekomplekti kasutamine
3.5. Hosteli kohviku köögi kasutamine
3.6. Väiksema sauna kasutamine ( kuni 5 in)
3.7. Suurema sauna kasutamine (kuni 10 in)
Teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.

10.- eurot /öö
5.- eutot /in.

7.- eurot / tund
45.- eurot / päev
4.- eurot / tund
1.- eurot / komplekt
15.- eurot / tund
10.- eurot / tund
15.- eurot /tund

