
 

 

 

 

KÄSKKIRI 

Räpina 06. juuli 2022 nr 1-1/13 

 
 

 

Kohatasude ja tagatisraha kehtestamine õpilaskodudes  

Võttes aluseks Räpina Aianduskooli põhimääruse § 7 lg 2 p 14 ja haldusdirektori ettepaneku 

1. Kehtestan Räpina Aianduskooli õpilaskodudes alates 15.08.2022 järgmised kohatasud: 
1.1. Jõe 8 õpilaskodu: 

1.1.1. koolipõhise õppevormi õpilane 40 € kuu; 
1.1.2. koolipõhise õppevormi õpilane üksinda toas (võimalusel) 50 € kuu; 
1.1.3. töökohapõhise õppevormi õpilane 6 € ööpäev; 
1.1.4. mittestatsionaarse õppevormi õpilane 10 € ööpäev; 
1.1.5. külaline 15 € ööpäev; 
1.1.6. koolipõhise õppevormi õpilastele sauna rent 6 €/tund; 

1.2. Sireli 3 õpilaskodu: 
1.2.1. koolipõhise õppevormi õpilane 40 € kuu; 
1.2.2. koolipõhise õppevormi õpilane üksinda toas 50 € kuu (võimalusel); 
1.2.3. töökohapõhise õppevormi õpilane 6 € ööpäev; 
1.2.4. külaline 15 € ööpäev; 

1.3. Nooruse 1 õpilaskodu: 
1.3.1. mittestatsionaarse õppevormi õpilane 10 € ööpäev (sisaldab voodipesu); 
1.3.2. õpetaja, spetsialist 45 € kuu; 
1.3.3. õpetaja, spetsialist (televiisoriga tuba) 60 € kuu; 
1.3.4. külaline 15 € ööpäev; 
1.3.5. külaline (televiisoriga tuba) 20 € ööpäev; 
1.3.6. töökohapõhise õppevormi õpilane 6 € ööpäev. 

 
2. Kehtestan koolipõhises õppevormis õppivaile õpilaskodu üürnikele tagatisraha määraks 

60 €. Tagatisraha tagab üürniku õpilaskodu koha lepingust tulenevate kohustuste 
õigeaegse ja nõuetekohase täitmise lepingu lõppemiseni. 
 



 
 

 

3. Kehtestan Räpina Aianduskooli õpilaskodudes alates 15.08.2022 järgmised teenuste 
hinnad: 
3.1. puhta pesu komplekt koolipõhise õppevormi õpilasele (lina, tekikott, padjapüür, 

käterätt) 3 € komplekt; 
3.2. majutuse ajal pesu vahetamine – tekikott 1 €, lina 1 €, väike rätik 0,5 €, padjapüür 

0,5 €, saunalina 1 €; 
3.3. suurtele gruppidele ja laagritele hind kokkuleppel. 

 
4. Määran pesumasina või -kuivati ühekordse kasutamise tasuks kõikides õpilaskodudes 

1,2 € kord. 
 

5. Kehtestan koolipõhise õppevormi õpilastele kohamaksu soodustuse talvisel koolivaheajal 
ja ettevõttepraktikal viibimise ajal alljärgnevalt: 
5.1. soodustus 50%, kui õpilane ei soovi oma tuba vabastada isiklikest asjadest; 
5.2. soodustus 100%, kui õpilane vabastab toa oma isiklikest asjadest. 

 
6. Vabastada mittestatsionaarse õppevormi õpilased õpilaskodu kohamaksust ettevõtte-

praktika sooritamisel Räpina Aianduskooli õppemajandis. 
 

7. Määran jalgratta laenutuse tasuks kõikides õpilaskodudes 2 € tund. 
 

8. Tunnistan kehtetuks järgmised direktori käskkirjad – 17. mai 2018 nr 1-1/11 ja 
20. mai 2021 nr 1-1/14. 

 
 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kalle Toom 
direktor 
 


