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Pärnu Linnavalitsuse 19.11.2021

korralduse nr 791 juurde

1. STAADION

1.1. JALGPALL

Jrk

nr

Teenus Hind / euro Ühik

1.1.1. Mäng täismõõtmetes jalgpalliväljakul 120,00 mäng

1.1.2. Mäng täismõõtmetes jalgpalliväljakul noortele 

(vanusele kuni 19. a)

45,00 mäng

1.1.3. Treening täismõõtmetes jalgpalliväljakul 30,00 tund

1.1.4. Treening täismõõtmetes jalgpalliväljakul noortele 

(vanusele kuni 19. a)

15,00 tund

1.1.5. Turniir tervel staadionil (jalgpall vm. sportmäng)

1.1.6. Treening minijalgpalli väljakul noortele 

(1/3 staadionist)

5,00 tund

1.1.7. Treening minijalgpalli väljakul 

(1/3 staadionist)

10,00 tund

1.1.8. Iga järgnev tund lisaks tavapärasele või kokkulepitule

HINNAKIRI

RAEKÜLA STAADION

kokkuleppel 

Kokkuleppel 

Muruväljaku kasutamist kuni 2 tundi võistlusmängu läbiviimiseks (sh. vaheaeg) + 

1,5 tundi enne mängu ja + 1 tund peale mängu koos riietusruumide kasutamisega. 

Hind sisaldab väljaku ettevalmistamist, inventari (v. a. pallid), sekretariaadiruumi 

koos rõduga, kohtunike riietusruumi, helisüsteemi koos mikrofoniga

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

45 minutit enne mängu ja + 45 minutit peale mängu koos riietusruumide 

kasutamisega. Hind sisaldab väljaku ettevalmistamist, inventari (v. a. pallid), 

sekretariaadiruumi koos rõduga, kohtunike riietusruumi, helisüsteemi koos 

mikrofoniga

Muruväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega ja riietusruume koos 

pesemisvõimalusega. 

Muruväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega ja riietusruume koos 

pesemisvõimalusega. 

Kogu muruväljaku kasutamist turniiri ettevalmistamiseks ja mängude läbiviimiseks 

koos ühe paari väravatega ja riietusruume koos pesemisvõimalusega.  

Märkused

Muruväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega ja riietusruume  koos 

pesemisvõimalusega. 

Muruväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega ja riietusruume  koos 

pesemisvõimalusega. 



1.2.

km-ta km-ga

tund

päev

tund

päev

1.3.

Jrk

nr

Teenus Hind / euro Ühik

1.3.1. Pärnu linna üldhariduskoolide ja lasteaedade õppetöö 

läbiviimine staadionil klassi/rühma kohta 

5,00 ak tund 

1.3.2. Pärnu linna üldhariduskoolide ja lasteaedade 

spordipäevade läbiviimine staadionil ilma teenuseid 

kasutamata

20,00 tund 

2. JALGPALLIPUUR

Jrk

nr

Teenus Hind / euro Ühik

2.1. Treening 10,00 tund

3. TEENINDAVAD ABIRUUMID ÜRITUSEKS

km-ta km-ga

ilma saunata 9,00 - tund Nagid ja pingid + 4 dušiga pesuruum. 

saunaga 12,50 15,00 tund Saun on mõlema ruumi peale ühine.

3.2. 9,00 - tund 10,7 m²-s ruumis on nagid ja pingid + wc ja duššiga ruum.

3.3. 6,00 - tund Ruumi on võimalik tekitada 4 töökohta. Olemas WiFi, 

interneti püsiühendus.

3.4. 15,00 - tund  19,9 m² vaatega staadionile, WiFi, interneti püsiühendus.

3.5. 2,50 - m²/tund Hind m² kohta. Ei sisalda muid teenuseid, abiruume ega 

inventari.

Riietusruum 1 või 23.1.

Muud ruumid või pind kinnistul

Kohtunike riietusruum II korrusel

Teenus

Jrk

nr

Teenus ÜhikHind / euro Märkus

Puhkeruum sekretariaadiks (II korrus)

Hind / euro

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

 Kokkuleppel 

 Kokkuleppel 

 Kokkuleppel 

Kogu maa-ala suurus on 17 400m². Minimaalne pind üritusteks 

4200 m². Hind sisaldab riietusruumide kasutamist, üldkasutatavate wc-

de kasutust, sekretariaadiruumi.

Jrk

nr

TEISED ÜRITUSED 

1.2.1.

1.2.2. Piletita üritus

Piletiga ja osalustasuga üritus 

Märkus

Hind ei sisalda muid teenuseid sh. riietus-ja duširuume.

Hind sisaldab üldkasutatavate wc-de kasutamist. Hind ei sisalda muid teenuseid sh. 

riietus-ja duširuume. 

Märkused

Väljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega. Hind ei sisalda muid 

teenuseid, abiruume ja inventari

Märkused

Puhkeruum (II korrus) seminarideks, VIP-ruum koos rõduga

Ühik



4. MUUD TEENUSED

km-ta km-ga

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

Reklaamide ja võrkaia paigaldamine 0,29 0,35 jm

4.2. Võimendussüsteem koos taustamuusika edastamisega  5,83 7,00 tund

4.3. Raadiomikrofon 2,50 3,00 tund

4.4. Abitööjõu kasutamisel lisamakse 9,00 10,80 tund

4.5. Müügikoht staadionil/ tribüünihoonel 25,00 - tund

4.6. Karastusjoogid, maiustused, suupisted jms. tk

4.7. Suveniirid tk

4.8. Lisatarvikute müük tk

4.9. Teenuse vahendustasu kogusumma

4.10. Lao- ja inventariruum inventari hoiustamiseks 1,50 - 1m²/kuu

4.11. Pesemise võimalus muid teenuseid kasutamata 1,67 2,00 kord/inimene

Jrk

nr

Uute piiride joonimine või vanade uuendamine (üks väljak)

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

poolt. 

Staadioni tribüüni helisüsteemist helitausta esitamine.

Kõik lisategevused, kus vajatakse staadioni personali abi.

4.1.

Hind / euroTeenus

Elektrivõtukoht (kasutusvõimsus maks 2kW). Kooskõlastada 

müügikoha väljanägemine ning pakutav söök ja jook.

MärkusedÜhik

Juurdehindlus vähemalt 

20% + km

Juurdehindlus vähemalt 

10% + km

Juurdehindlus vähemalt 

10% + km

Juurdehindlus vähemalt 

5% + km 



5. INVENTAR

5.1. Teenindav inventar

km-ta km-ga

5.1.1. Katusega pingikomplekt (6-istekohaline, nt. 

varumängijatele, katseks valmistujatele jms)

3,33 4,00 tund

5.1.2. Tulemuste näitamise tabloo koos punktipanijaga 10,00 12,00 tund

5.1.3. Kokkuklapitav laud 0,83 1,00 tund

5.1.4. Kokkuklapitav tool 0,83 1,00 tund

5.1.5. Kokkuklapitav pink 0,83 1,00 tund

5.1.6. Muu inventar (varjud, telk jms.) 2,08 2,50 tund

5.2. Spordiinventar

Jrk

nr

Teenus Hind / euro Ühik 

5.2.1. Lisa jalgpalliväravad (täismõõtmetes) 6,00 tund

5.2.2. Lisa jalgpalliväravad (minijalgpall) 5,00 tund

Märkused 

Hind ühe paari kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

Hind ühe paari kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

Hind tüki kohta.Vajadusel paigaldatakse pingid vajaminevasse kohta 

staadionil.

Hind tüki kohta. Transport ja paigaldus sobivasse kohta.

Hind tüki kohta. Vajadusel paigaldatakse toolid vajaminevasse kohta 

staadionil.

Märkused

Hind sisaldab staadionil paigaldust sobivasse kohta

Hind tüki kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

Hind tüki kohta. Vajadusel paigaldatakse lauad vajaminevasse kohta 

staadionil.

Jrk

nr

Teenus ÜhikHind / euro


