
HINNAKIRI Lisa 6

MAI KUNSTMURUVÄLJAK Pärnu Linnavalitsuse 19.11.2021

korralduse nr 791 juurde

1. JALGPALL

1.1. Mäng täismõõtmetes jalgpalliväljakul täiskasvanutele 50,00 mäng

1.2. Mäng täismõõtmetes jalgpalliväljakul lastele 25,00 tund

1.3. Pool väljakut võistlusteks täiskasvanutele 30,00 tund

1.4. Pool väljakut võistlusteks lastele 15,00 tund

1.5. Treening täismõõtmetes jalgpalliväljakul täiskasvanutele 40,00 tund

1.6. Treening täismõõtmetes jalgpalliväljakul lastele 20,00 tund

1.7. Pool väljakut treeninguteks täiskasvanutele 25,00 tund

1.8. Pool väljakut treeninguteks lastele 12,50 tund

1.9. Veerand väljakut treeninguteks täiskasvanutele 15,00 tund

1.10. Veerand väljakut treeninguteks lastele 7,50 tund

1.11. Veerand väljakut võistlusteks lastele 7,50 tund

2. TEISED ÜRITUSED 

km-ta km-ga

2.2. Piletita üritus (ei lisandu käibemksu) 25,00  - tund

Jrk

nr

Teenus

Piletiga ja osalustasuga üritus 

Märkused

Kogu väljaku kasutamist turniiri ettevalmistamiseks ja mängude läbiviimiseks koos ühe 

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

Väljaku kasutamist kuni 2 tundi võistlusmängu läbiviimiseks (sh. vaheaeg) + 1,5 tundi 

enne mängu ja + 1 tund peale mängu koos riietusruumide kasutamisega. Hind ei sisalda 

muid teenuseid, abiruume ja inventari

Väljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega ja riietusruumide 

kasutamisega. Hind ei sisalda muid teenuseid, abiruume ja inventari

Hind /

euro

Ühik

Hind / euro

 Hind kokkuleppel spordikeskuse 

juhtajaga või tema poolt määratud 

isikuga 

ÜhikJrk

nr

Teenus

2.1.



3.

3.1. Pärnu linna üldhariduskoolide ja lasteaedade õppetöö 

läbiviimine väljakul klassi/rühma kohta 

5,00 tund 

3.2. Pärnu linna üldhariduskoolide ja lasteaedade 

spordipäevade läbiviimine väljakul ilma teenuseid 

kasutamata

20,00 tund 

4. MUUD TEENUSED

Km-ta Km-ga

4.1. Jalgpalliväljaku lisaharjamine 16,67 20,00 kord

4.2. Üritusele/võistlusele reklaamide ja võrkaia paigaldamine 0,29 0,35 jm

4.3. Abitööjõu kasutamisel lisamakse 9,00 tund

4.4. Müügikoht väljakul 20,83 25,00 tund

4.7. Teenuse vahendustasu kogusumma

4.8. Muude pindade üür territooriumil pikaaegne 2,67 3,20 m²/kuu

vähemalt 5% + km 

Täiendav harjamine lisaks tavapärasele hooldusele

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

Kõik lisategevused, kus vajatakse staadioni personali abi.

Elektrivõtukoht (kasutusvõimsus maks 2 kW). Kooskõlastada 

müügikoha väljanägemine ning pakutav söök ja jook.

MUU TREENING (va väljaku kasutamise põhine treening, so jalgpall vms) 

Teenus Hind /

euro

Ühik

Jrk

nr

Teenus Märkused

Jrk nr

Hind / euro Ühik


