
HINNAKIRI
PÄRNU RANNASTAADION

1. HOSTEL

km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga

1.1. 3-ne tuba (3 tk) hommikusöögita 55,05 € 60,00 € 27,52 € 30,00 € 82,57 € 90,00 € 41,28 € 45,00 €

1.2. 3-ne tuba hommikusöögiga 68,81 € 75,00 € 41,28 € 45,00 € 103,21 € 112,50 € 66,51 € 72,50 €
1.3. 2-ne tuba (22 tk) hommikusöögita 36,70 € 40,00 € 18,35 € 20,00 € 55,05 € 60,00 € 27,52 € 30,00 €

1.4. 2-ne tuba hommikusöögiga 45,87 € 50,00 € 27,52 € 30,00 € 68,81 € 75,00 € 41,28 € 45,00 €

PÕHIHIND sisaldab: staadionikompleksi (jõusaal ja staadion kasutust koos inventariga, riietusruumid ja saun) kasutust, pesuköögi ja söögisaali kasutust (va. 7+ inimesega koosviibimised jms., mis on eraldi tasu eest).

2.

km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga

2.1. Treeningkorra hind  1,66 €  2,00 €  2,92 € 3,50 €  1,25 €  1,50 €  2,08 €  2,50 € 

2.2. 10-korra kaart (kehtib 3 kuud)  15,00 €  18,00 €  24,17 € 29,00 € - - - - 

2.3. 3-kuu kaart  40,83 €  49,00 €  58,33 € 70,00 € - - - - 

2.4.

Rühmatreeningul osalemise ühe korra tasu 

(lisandub üksikpääsme või perioodikaardi 

hinnale)

 2,50 € 3,00 €                2,50 € 3,00 €          2,50 € 3,00 €            2,50 € 3,00 €          

km-ta km-ga

2.5.

Pärnu linna üldhariduskoolide õppetöö ja 

lasteaedade spordipäevade läbiviimine 

staadionil ilma teenuseid kasutamata

 4,17 € 5,00 €               

3. PEASTAADION (Ranna pst 2)
3.1. JALGPALL

km-ta km-ga

3.1.1. Mäng  125,00 €  150,00 € mäng

 29,17 €  35,00 € tund

 204,17 €  245,00 € päev

3.1.3. Treening  41,67 €  50,00 € tund

3.1.4. Minijalgpall e. pool jalgpalliväljakut  20,83 €  25,00 € tund

3.1.5.
Iga järgnev tund lisaks tavapärasele või 

kokkulepitule
 25,00 €  30,00 € tund

Lisa 2

Pärnu Linnavalitsuse 28.12.2020

korralduse nr 793 juurde

üksi 3-ses toas -30%; 

kahekesi 3-ses toas -15%

jrk Teenus                                                    

september - mai juuni-august

PÕHIHIND treeninggrupp (7+) PÕHIHIND treeninggrupp (7+) Märkused

kuni 19 aastane õpilane ja 

soodusisik*
20 aastane ja vanem

Treeninggrupi** liige 

(noored kuni 19)

Treeninggrupi** liige (20 ja 

vanemad)

hinnas portsjon-hommikusöök 5€/ inimene hinnas hommikubufee 7,50€/ inimene

jrk Teenus

PÕHIHIND (üksikpääse/ 120min)

JÕUSAAL, SISEJOOKSURADA, PEASTAADION (sh. jooksurada tervel ringil, jooksusirge, kaugushüpperada, kuulitõukesektor, odaviskesektor, 

kettaheitesektor, kõrgushüppeala ja teivashüppeala) ja HARJUTUSVÄLJAK

Peastaadioni muruväljaku kasutamine kuni 2 tundi võistlusmängu läbiviimiseks (sh. vaheaeg) + 1,5 tundi 

enne mängu ja + 1 tund peale mängu koos ühe paari väravatega. Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume 

ja inventari.

3.1.2. Turniir
Peastaadioni muruväljaku kasutamine turniiri ettevalmistamiseks ja mängude läbiviimiseks koos ühe paari 

väravatega.  Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Peastaadioni muruväljaku kasutamine koos ühe paari väravatega. Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume 

ja inventari.

Poole peastaadioni muruväljaku kasutamist treeninguks/ mänguks koos ühe paari väikeste väravatega. Hind 

ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

jrk Teenus
PÕHIHIND

ühik Märkused

Olenemata kasutatava väljakuala suurusest ja tegevuse iseloomust.

üksi 2-ses toas -15%

Märkused

Kuni 6 aastane laps (max 3 last) 

pääsme soetanud täiskasvanu 

järelevalve all TASUTA

Rannastaadioni poolt organiseeritud 

ja korraldatud rühmatreeningud

kuni 19 aastaste õpilaste 

grupid /akademiline tund 



3.2. KERGEJÕUSTIK 

km-ta km-ga km-ta km-ga
3.2.1. Rahvusvahelised võistlused  29,17 €  35,00 €  204,17 €  245,00 € 

3.2.2. Eesti võistlused  26,67 €  32,00 €  186,67 €  224,00 € 

3.2.3.
Pärnu linna ja maakonna võistlused 

(meistrivõisltused, spordipäevad)
 16,67 €  20,00 €  116,67 €  140,00 € 

3.3. TEISED ÜRITUSED

km-ta km-ga

3.3.1.

Piletiga ja/või osalustasuga üritus muru- ja/või 

jooksualal  458,33 €  550,00 € päev

3.3.2.

Tasuta e. piletita üritus muru - ja/või jooksualal

 83,33 €  100,00 € päev

4. TEENINDAVAD ABIRUUMID ÜRITUSEKS

km-ta km-ga km-ta km-ga
4.1.  6,67 €  8,00 €  33,33 €  40,00 € 

4.2.  5,00 €  6,00 €  25,00 €  30,00 € 

4.3.  3,33 €  4,00 €  20,00 €  24,00 € 

4.4.  20,83 €  25,00 €  125,00 €  150,00 € 

4.5.  20,83 €  25,00 €  125,00 €  150,00 € 

4.6.  12,50 €  15,00 €  62,50 €  75,00 € 

4.7.  12,50 €  15,00 €  62,50 €  75,00 € 

4.8.  5,00 €  6,00 €  25,00 €  30,00 € 

ilma saunata  10,00 €  12,00 €  50,00 €  60,00 € 

saunaga  15,83 €  19,00 €  79,17 €  95,00 € 

4.10.  5,83 €  7,00 €  29,17 €  35,00 € 

4.11.  7,50 €  9,00 €  37,50 €  45,00 € 

4.12.  8,33 €  10,00 €  50,00 €  60,00 € 

4.13.  10,00 €  12,00 €  50,00 €  60,00 € 

4.14.  10,00 €  12,00 €  50,00 €  60,00 € 

4.15.  - €  - €  25,00 €  30,00 € 

4.16.  16,67 €  20,00 €  83,33 €  100,00 € 

4.17.  33,33 €  40,00 €  266,67 €  320,00 € 

4.18.  2,08 €  2,50 €  8,33 €  10,00 € 

5. MUUD TEENUSED

km-ta km-ga

5.1. Jalgpalliväljaku piiride (üle)joonimine  16,67 €  20,00 € kord

5.2. Kettaheite, odaviske, kuulitõuke või  6,67 €  8,00 € kord

5.3.

Kettaheite, odaviske, kuulitõuke või vasaraheite 

sektorisse eritähistuste (rekord, kvalifikatsioon) 

mahamärkimine

 4,17 €  5,00 € kord

 6,67 €  8,00 € 

 8,33 €  10,00 € 

 23,33 €  28,00 € 

 29,17 €  35,00 € 

jrk
PÕHIHIND ühik

MärkusedTeenus

jrk Teenus

PÕHIHIND

MärkusedTUND PÄEV

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Meediaruum Vaatega staadionile. Sisaldab 2 töökohta, interneti püsiühendust.

Fotofiniširuum (kui fotofinišit ei kasutata) Vaatega staadionile. Sisaldab 2 töökohta, interneti püsiühendust.

Sekretariaadiruum (sekretariaadiks) Vaatega staadionile. Sisaldab 6 töökohta, interneti püsiühendust.

jrk

Teenus PÕHIHIND

MärkusedTUND PÄEV

4.9. Riietusruum 1, 2, 3 või 4 Ruumis on "Lokker" tüüpi lukustavad kapid.

Sekretariaat VIP-ruumina koos väli-rõdukohvikuga Kokku 63,5m2 põrandapinda. Vaatega staadionile. Sisaldab interneti püsiühendust.

Saal
Kokku 61,5m2 põrandapinda, mööbleeritud (lauad, toolid), kasutusvalmis LCD-TV (60") - sobib 

koolitusteks, vastuvõttudeks, pressikonverentsideks. Ei sisalda muid teenuseid ja inventari.

Dopingukontroll Ruumis on wc, dušš, külmik, 2 töökohta, ootetoolid.

Treenerite riietusruum e. riietusruum 5 või 7 Ruumis on "Lokker" tüüpi lukustavad kapid.
Kohtunike riietusruum e. riietusruum 6 Ruumis on "Lokker" tüüpi lukustavad kapid.
Väli-rõdukohvik Kokku 76,9m2 avatud planeeringuga pinda.

Meditsiiniruum
Ruumis on wc, 2 massaažilauda, külmaprotseduuride vahendid (jäämasin ja -vann), 2 

töökohta, ravimikapp. Ruum on eraldatav kardinaga.

Kohtunike puhkeruum Ruumis on 2 töökohta, pehme mööbel.

Sisejooksurajad (3 rada, a'55m) Tartaankattega jooksurajad. Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.
Jõusaal Jõusaali privaatne kasutamine. Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Muud ruumid või pind kinnistul Hind m2 kohta. Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Tribüün pealtvaatajatele (koos eraldamata looži alaga) 1500 kohaline, poolkõrgete seljatugedega plastikust  toolid.

Eraldatud LOOŽ'i tribüüni keskosas Eraldi piiratud ala tribüünil.

Üldkasutatavad WC-d (mehed ja naised) Sisaldab hügieenitarvikuid ja koristamist.

Lintidest sektor.

Lintidest  jooned.

5.4.
Tõkete paigaldamine ja koristamine (100 ja 

110m)
kord

kuni 4 rada

kõik 8 rada

jrk Teenus
PÕHIHIND

ühik Märkused

Uute piiride joonimine või vanade uuendamine (üks väljak)

5.5. Tõkete paigaldamine ja koristamine (400m) kord
kuni 4 rada

kõik 8 rada



5.6. Kõrgus- või teivashüppekoha ettevalmsitamine  5,00 €  6,00 € kord

5.7. Kaugus-/ kolmikhüppekoha ettevalmistamine  6,67 €  8,00 € kord

5.8. Reklaamide ja võrkaia paigaldamine  0,29 €  0,35 € jooksev meeter

5.9. Fotofiniš  208,33 €  250,00 € päev

 2,50 €  3,00 € tund

 12,50 €  15,00 € päev

 29,17 €  35,00 € tund

 145,83 €  175,00 € päev

 5,83 €  7,00 € tund

 29,17 €  35,00 € päev

 25,00 €  30,00 € tund

 125,00 €  150,00 € päev

5.14. Lisakoristamine  7,50 €  9,00 € tund

5.15. Muud tööd  7,50 €  9,00 € tund

 20,83 €  25,00 € tund

 104,17 €  125,00 € päev

5.17. Joogiautomaadi kohv/tee/kakao 0,83-1,67 € 1,00-2,00 tk

5.18. Karastusjoogid, maiustused, suupisted jms. tk

5.19. Suveniirid tk

5.20. Lisatarvikute müük tk

5.21. Lisavoodi 12,50 €          15,00 €             tk

5.22. Lemmikloom (Koer, kass) 12,50 €          15,00 €             tk

5.23. Hommikumantli/ saunalina rent  2,08 € 2,50 €               tk

5.24.
Kaotatud/ lõuhutud/ rikutud vara 

kompenseerimine
tk

5.25. Teenuse vahendustasu kogusumma

5.26.
Füüsiliste võimete testimine SpinTest 

testimissüsteemiga
4,17 €            5,00 €               

inimene/ üks 

test

5.27.

Füüsilise võimekuse testimise süsteemi SpinTest 

kasutamine Pärnu ja Pärnumaa koolide õpilaste 

testimiseks

41,66 € 50,00 € tund

 4,16 €  5,00 € 30 min

 12,50 €  15,00 € päev

6. INVENTAR
6.1. OSA A

km-ta km-ga
6.1.1. Kuulitagastusrenn koos paigaldamisega  11,67 €  14,00 € kord

 3,33 €  4,00 € tund

 10,00 €  12,00 € mäng

 2,50 €  3,00 € tund

 12,50 €  15,00 € päev

 2,08 €  2,50 € tund

 10,42 €  12,50 € päev

 4,17 €  5,00 € tund

 20,83 €  25,00 € päev

 1,25 €  1,50 € tund

 6,25 €  7,50 € päev

Reklaambanneri(te) kõrgus max 1,2m, konstruktsioon töö tellija 

poolt. 

Koos meeskonnaga, väljaspool Pärnut ja Pärnu maakonda lisandub 

5.10. Taustamuusika edastamine Staadioni tribüüni helisüsteemist helitausta esitamine.

Maandumismatt koos latihoidjatega

5.13. Valgustus
Valgusmastide (4 tk) valgustuse kasutamine, valgustihedus ca 400 lx 

(mõõtepunktide arv väljakul 88).

Ürituse ajal või pärast üritust, kui koristamist pole ette nähtud

Kõik lisategevused, kus vajatakse staadioni personali abi.

5.16. Müügikoht staadionil/ tribüünihoonel
Elektrivõtukoht (kasutusvõimsus maks 2kW). Kooskõlastada 

müügikoha väljanägemine ning pakutav söök ja jook.

5.11. LED-ekraan tabloo kasutamine

5.12. Raadiomikrofon ja võimendussüsteem
Raadiomikrofon koos heli esitamise võimalusega läbi staadioni 

helisüsteemi

jrk Teenus
PÕHIHIND

ühik Märkused

Konkreetse hinna määrab Pärnu Spordikeskuse juhataja käskkirjaga
juurdehindlus vähemalt 20%

juurdehindlus vähemalt 10%

juurdehindlus vähemalt 10%

Kokkuleppehinna määramise aluseks on vara hetke väärtus, 

remonditööde ja varuosade kulud

Taastus-kompressioonpükste kasutamine5.28.

Pikem väljarentimine võistlustele või laagrisse minekuks

6.1.4.
Manuaalne ringilugemise tabloo või lati kauguse 

tabloo
Hind tüki kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

6.1.5. Elektrooniline tuulemõõtja Hind tüki kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

Hind sisaldab staadionil paigaldust sobivasse kohta

6.1.2.
Katusega pingikomplekt (6-istekohaline, nt. 

varumängijatele, katseks valmistujatele jms)
Hind sisaldab staadionil paigaldust sobivasse kohta

6.1.3. Tulemuste näitamise manuaalne tabloo Hind tüki kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

6.1.6. Tuulemõõtja-lipp Hind tüki kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

kokkuleppel 

Vähemalt 5% 

Komplekstestide korral hind kokkuleppel

Läbikaevatud, tasandatud liiv kastis (vastavate töövahendite 

olemasolu), hüppepakk soovitud kohas.



 5,00 €  6,00 € tund

 25,00 €  30,00 € päev

 4,17 €  5,00 € tund

 20,83 €  25,00 € päev

6.1.9. Käsiraadiosaatja  5,00 €  6,00 € päev

 0,50 €  0,60 € tund

 2,50 €  3,00 € päev

 0,50 €  0,60 € tund

 2,50 €  3,00 € päev

 0,50 €  0,60 € tund

 2,50 €  3,00 € päev

6.1.13. Jäävanni kasutamine (max 30 min)  8,33 €  10,00 € kord

6.1.14. Jääpuru (taastumiseks)  0,42 €  0,50 € kg

 2,08 €  2,50 € tund

 20,83 €  25,00 € päev

6.1.16.
Riietuskapp koos pesemisvõimalusega (mitte 

staadioni kasutajale)
 1,67 €  2,00 € kord

6.2. OSA B (tk)

km-ta km-ga
6.2.1. Treeningvarustus - arvestatakse laagrite ja võistluste puhul (tavaliselt sisaldub staadionipääsme hinnas!)
6.2.1.1. Stardipakud (treening)  1,17 € 1,40 €  - € 

6.2.1.2. Treeninglatt-kumm  0,50 € 0,60 €  - € 

6.2.1.3. Tõkked (treening, tükk)  0,50 € 0,60 €  - € 

6.2.1.4. Kuul (treening)  0,50 € 0,60 €  - € 

6.2.1.5. Ketas (treening)  0,50 € 0,60 €  - € 

6.2.1.6. Oda (treening)  0,50 € 0,60 €  - € 

6.2.1.7. Vasar (treening)  0,50 € 0,60 €  - € 

6.2.1.8. Muu inventar (topispallid, sammumärgi tähised, 

…)  0,50 € 0,60 €  - € 

6.2.3. Võistlusvarustus
6.2.3.1. Ketas (võistlus)  3,83 € 4,60 €  30,00 € 

6.2.3.2. Kuul (võistlus)  3,33 € 4,00 €  20,00 € 

6.2.3.3. Oda (võistlus)  8,33 € 10,00 €  100,00 € 

6.2.3.4. Vasar (võistlus)  3,83 € 4,60 €  30,00 € 

6.2.3.5. Tõkked (võistlus, tükk)  1,67 € 2,00 €  50,00 € 

6.2.3.6. Stardipakud (võistlus)  3,33 € 4,00 €  50,00 € 

6.2.3.7. Kõrgushüppelatt  2,17 € 2,60 €  20,00 € 

6.2.3.8. Teivas  3,33 € 4,00 €  25,00 € 

7. HARJUTUSVÄLJAK (Kuuse tn 6)
7.1. JALGPALL

km-ta km-ga

7.1.1. Mäng täismõõtmetes jalgpalliväljakul  83,33 €  100,00 € mäng

 25,00 €  30,00 € tund

 175,00 €  210,00 € päev

7.1.3. Treening 1/3 väljakul (minijalgpalli väljak)  20,83 €  25,00 € tund

7.1.4. Treening täismõõtmetes jalgpalliväljakul  37,50 €  45,00 € tund

7.1.5.

Iga järgnev tund lisaks tavapärasele või 

kokkuleppitule
 20,83 €  25,00 € tund

6.1.8. Jalgpalliväravad (minijalgpall) Hind ühe paari kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

Maksimaalselt 10 tükki (käed vaba süsteem, kuular jms. lisavarustus). 

Laetud ja varuaku on lisaks

6.1.10. Kokkuklapitav laud
Hind tüki kohta. Vajadusel paigaldatakse lauad vajaminevasse kohta 

staadionil

6.1.7. Jalgpalliväravad (täismõõtmetes) Hind ühe paari kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

6.1.15. Muu inventar (varjud, telk jms.)
Hind tüki kohta. Transport ja paigaldus sobivasse kohta.

6.1.11. Kokkuklapitav tool
Hind tüki kohta. Vajadusel paigaldatakse toolid vajaminevasse kohta 

staadionil

6.1.12. Kokkuklapitav pink
Hind tüki kohta.Vajadusel paigaldatakse pingid vajaminevasse kohta 

staadionil

7.1.2. Turniir
Kogu muruväljaku kasutamist turniiri ettevalmistamiseks ja mängude läbiviimiseks koos ühe paari 

väravatega.  Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari

Muruväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega. Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja 

inventari

Muruväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega. Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja 

inventari

jrk Teenus
PÕHIHIND Tagatis-raha 

(tk)

jrk Teenus
PÕHIHIND

ühik Märkused

Olenemata kasutatava väljakuala suurusest ja tegevuse iseloomust.

Muruväljaku kasutamist kuni 2 tundi võistlusmängu läbiviimiseks (sh. vaheaeg) + 1,5 tundi enne mängu ja + 

1 tund peale mängu. Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari

1300x500 külma vee ja jääga (max 10 kg) täidetud vanni kasutus max 

30 minutit.

Võimalik pakendatuna kilekotti või oma vastavasse taarasse.



7.2. KERGEJÕUSTIK (heitealade sektor, sh. heitering)

km-ta km-ga km-ta km-ga

7.2.1. Rahvusvahelised võistlused (sh. soojenduseks)  20,83 €  25,00 €  145,83 €  175,00 € 

7.2.2. Eesti võistlused (sh. soojenduseks)  16,67 €  20,00 €  116,67 €  140,00 € 

7.2.3.
Pärnu linna ja maakonna võistlused 

(meistrivõisltused, spordipäevad)
 12,50 €  15,00 €  87,50 €  105,00 € 

7.3. TEISED ÜRITUSED 

km-ta km-ga
 83,33 €  100,00 € tund

 416,67 €  500,00 € päev

 16,67 €  20,00 € tund

 83,33 €  100,00 € päev

8. REKLAAM va. võistlused, sündmused

km-ta km-ga
8.1.

8.1.1.  - suunaga sisse  23,33 €  28,00 € tk/ nädal

8.1.2.  - suunaga välja  52,50 €  63,00 € tk/ nädal

8.2.

8.2.1.  - Riietuskappide uksed (sisekülg)  153,33 €  184,00 € riietusruum/ 

hooaeg

8.2.2.

 - Sise TV-s klipi esitlus (fuajee, puhkeruum)

 6,00 €  7,20 € sekund/ nädal

8.2.3.  - Lift tk/ nädal

8.2.4.  - seinalipud hosteli koridoris  140,00 €  168,00 € kmpl/ nädal

8.2.5.  - tribüüni toolide seljatoed  460,00 €  552,00 € sektor/ hooaeg

8.2.6.  - põrandakleebis tribüüni koridoris  18,75 €  22,50 € m2/ kuu

8.3.

8.3.1.  - stand-up või roll-up  23,33 €  28,00 € tk/ nädal

8.3.2.  - välisukse kõrval oleva klaasi väliskülg  52,50 €  63,00 € tk/ kuu

8.3.3.  - välisukse kõrval oleva klaasi sisekülg  23,33 €  28,00 € tk/ kuu

8.3.4.  - põrandakleebis  19,67 €  23,60 € m2/ kuu

jrk Teenus
PÕHIHIND ühik Märkus

jrk Teenus

PÕHIHIND

MärkusedTUND PÄEV

12tk x A4, min 1 nädal

ca 165tk x A5, min 1 hooaeg

7.3.1. Piletiga ja/või osalustasuga üritus 
Kogu harjutusväljaku 

suurus on 12 600m2. 

Minimaalne pind 

üritusteks 4 200m2.
7.3.2. Piletita üritus

jrk Teenus
PÕHIHIND

ühik Märkused

min 1 kuu

Fuajee

max 900x2100mm, min 1 nädal

Reklaampinnad staadionil (aed, raamid, käsipuud jmt)

moodul 2x1m, min 1 nädal

moodul 2x1m, min 1 nädal

Reklaampinnad tribüünihoones

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari.

moodul 0,9x2,2m, min 1 kuu

moodul 0,9x2,2m, min 1 kuu

min 1 kuu

A5, min 1 hooaeg

vähemalt 6x/tunnis, min 1 nädal

tasuta A4, min 1 nädal - max 1 kuu



9. ÜÜRIPINNAD/ RUUMID (pikaajaliseks kasutamiseks 3- 12 kuud)

Jrk. Ruumide nimetused

Ruumi 

kasutamise 

eesmärk

Ühik Periood Hind km-ta Hind km-ga Märkused

Ärilised 

ettevõtmi-

sed, mis 

pakuvad 

spordiga 

seotud 

teenuseid 

(spordimas-

saaž, -füsio-

teraapia, -

vigastuste 

ravi vms.)

m
2 kuu          7,00 €            8,40 € 

km-ta km-ga (9%) km-ta km-ga (9%) km-ta km-ga (9%)

10.1. 2-ne tuba 2-3 kuud 220,18 €                   240,00 €             266,06 €      290,00 € -  - 

10.2. 3-ne tuba 2-3 kuud -  -  -  - 348,62 €             380,00 € 

LISAINFO:
* - Eesti Vabariigi pensionär, päevase õppe (üli)õpilane, ITIC-kaardi omanik.

** - vähemalt 10-liikmelise (kuid mitte rohkem kui 22) nimekirjaga registreeritud treenijate grupp, kes soetavad KORRAGA vastava pääsme!

Kuni 7 tuba perioodiks 1. septembrist

31. maini

jrk Teenus

september – mai
Toa miinimumhind kuus 

üksi toas

Toa miinimumhind kuus 

kahekesi toas

Toa miinimumhind kuus 

kolmekesi toas

9.1.
Ühiskondli-

kud mitte-

ärilised 

spordiorga-

nisatsioonid 

(nt. 

spordiklubid, -

seltsid jms.)

m
2 kuu          3,00 €            3,60 € 

Hind ei 

sisalda kõrva-

lkulusid

 •Meediaruum

 •Dopingukontrolli ruum 

 •Kohtunike puhkeruum 

 •Fotofiniši ruum 

 •Lao- ja inventari ruumid

 •Meditsiini ruum

 •VIP-ruum

10. HOSTELI toa pikaajaline kasutamine Pärnus õppiva või haridusasutuses pikaajalist praktikat sooritava õpilase või

tudengi poolt

Märkused


