
HINNAKIRI Lisa 8

PÄRNU LASTESTAADION Pärnu Linnavalitsuse 19.11.2021

korralduse nr 791 juurde

1. ÜKSIKISIK

kuni 19. a 

õpilane ja 

soodusisik*

20. a ja 

vanem

1.1. Ühe külastuskorra hind 2,00 3,00

1.2. 10-korra kaart (kehtivus 45 päeva) 18,00 27,00

1.3. 3-kuu kaart 50,00 75,00

2. LIUVÄLJAK

2.1. JÄÄHOKI 

Jrk

nr

Renditeenus Hind /

euro

Ühik

2.1.1. Jäähoki mäng täismõõtmetes hokiväljakul 120,00 tund

2.1.2. Treening hokiväljakul 75,00 tund

2.1.3. Treening hokiväljakul lastele ja noortele 

(vanus kuni 19. a k.a)

50,00 tund

2.1.4. 1/4 liuväljakut Pärnu linna üldhariduskoolide ja 

lasteaedade õppetöö läbiviimine staadionil klassi/rühma 

kohta 

10,00 ak tund

2.1.5. Võistlusturniir tervel hokiväljakul 80,00 tund

2.1.6. Treening 1/2 hokiväljakul lastele 30,00 tund

2.1.7. Iga järgnev tund lisaks tavapärasele või kokkuleppitule

Märkused

Liuväljaku kasutamist võistlusmängu läbiviimiseks (sh. vaheajad, 

soojendus enne mängu). Hind sisaldab ühte paari võistlusväravaid, 

ühte jäähooldust mängu igal vaheajal, helisüsteemi koos mikrofoniga, 

vahetusmängijate pingid, kohtunike laud ja toolid.

Liuväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari treeningväravatega, 

ühte jää hooldust enne treeningut.

Hind (üksikpääse/ 60min)

/ euro

Jrk

nr

Teenus

Kuni 6 aastane laps (kuni 3 last) pääsme soetanud täiskasvanu 

järelevalve all TASUTA

Personaalne, ID-kaardi põhine, kehtib vastava kaardi või tõendi 

esitamisel. Kaardi kehtivus 45 päeva

Personaalne, ID-kaardi põhine, kehtib vastava kaardi või tõendi 

esitamisel. Kaardi kehtivus 90 päeva

Hind ei sisalda uiskude kasutust

Kogu liuväljaku kasutamist turniiri ettevalmistamiseks ja mängude 

läbiviimiseks. Hind sisaldab kuni kahte paari väravaid, helisüsteemi 

koos mikrofoniga, vahetusmängijate pingid, kohtunike laud ja toolid.

Poole liuväljaku kasutamist treeninguks koos ühe paari väravatega.

kokkuleppel 

Märkused



2.2. ILUUISUTAMINE

Jrk

nr

Renditeenus Hind /

euro

Ühik

2.2.1. Treeninggrupi'** treening täismõõtmetes liuväljakul 75,00 tund

2.2.2. Võistlus täismõõtmetes liuväljal 120,00 tund

2.3. TEISED ÜRITUSED 

Jrk

nr

Teenus Hind /

euro

Ühik

2.3.1. Piletiga ja osalustasuga üritus 100,00 tund

2.3.2. Piletita üritus 25,00 tund

3. MUUD TREENINGVÕIMALUSED

Jrk

nr

Renditeenus Hind /

euro

Ühik

3.1. Mäng täismõõtmetes välikorvpalliväljakul 30,00 tund

3.2. Treening täismõõtmetes välikorvpalliväljakul 10,00 tund

3.3. Turniir täismõõtmetes välikorvpalliväljakul 20,00 tund

4. TEENINDAVAD ABIRUUMID

4.1. Üldkasutatavad WC-d (mehed ja naised) 20,83 25,00 päev Sisaldab hügieenitarvikuid ja koristamist.

4.2. Olmeruum sekretariaadiks, koosolekuteks 6,00 - tund Ruumi on võimalik tekitada 4 töökohta. Olemas WiFi, 

interneti püsiühendus. Ei lisandu käibemaksu.

4.3. Muud ruumid või pind kinnistul 2,50 - m²/tund Hind m² kohta. Ei sisalda muid teenuseid, abiruume 

ja inventari. Ei lisandu käibemaksu.

Kogu maa-ala suurus on 17 400 m². 

Minimaalne pind üritusteks 4200 m².

Märkused

Väljaku kasutamist treeninguks. Hind sisaldab inventari (v.a. pallid), 

tulemuse tablood, helisüsteemi koos mikrofoniga, üldkasutatavad 

wc-d

Väljaku kasutamist treeninguks. Hind ei sisalda muid teenuseid, 

abiruume ja inventari

Ühik

Kogu väljaku kasutamist turniiri ettevalmistamiseks ja mängude 

läbiviimiseks. Hind sisaldab inventari (v.a. pallid), tulemuse tablood, 

helisüsteemi koos mikrofoniga, üldkasutatavad wc-d.

MärkusedJrk nr Teenus Hind km-ta /

euro

Hind km-ga /

euro

Märkused

Kogu liuväljaku kasutamist võistluse ettevalmistamiseks ja 

läbiviimiseks. Hind sisaldab 2 riietumisruumi koos 

pesemisvõimalusega, helisüsteemi mikrofoniga, laud ja toolid 

kohtunikele

Märkused



5. MUUD TEENUSED

Jrk nr Teenus Hind km-ta /

euro

Hind km-ga /

euro

Ühik Märkused

5.1. Uiskude teritus

5.1.1. Hokiuiskude teritus 5,00 6,00 paar

5.1.2. Iluuiskude teritus 8,33 10,00 paar

5.1.3. Väravavahi uiskude teritus 6,67 8,00 paar

5.2. Jääväljaku hooldus masinaga 16,67 20,00 kord Lisandub täiendavalt lisaks tavapärasele

5.3. Võimendussüsteem koos taustamuusika edastamisega  5,83 7,00 tund Staadioni tribüüni helisüsteemist helitausta esitamine.

5.4. Helisüsteemi kasutus koos raadiomikrofoniga 2,50 3,00 tund

5.5. Lisakoristamine 7,50 9,00 tund Ürituse ajal või pärast üritust, kui koristamist pole ette 

nähtud.

5.6. Abitööjõu kasutamisel lisamakse 9,00 10,80 tund Kõik lisategevused, kus vajatakse staadioni personali 

5.7. Müügikoht staadionil/ tribüünihoonel 20,83 25,00 tund Elektrivõtukoht (kasutusvõimsus maks 2 kW). 

Kooskõlastada müügikoha väljanägemine ning pakutav 

söök ja jook.

5.8. Karastusjoogid, maiustused, suupisted jms. Juurdehindlus tüki kohta

5.9. Suveniirid Juurdehindlus tüki kohta

5.10. Lisatarvikute müük Juurdehindlus tüki kohta

5.11. Teenuse vahendustasu

6. SPORDIINVENTARI RENT

Jrk

nr

Teenus Hind /

euro

Ühik

6.1. Hokikepp 2,00 tund

6.2. Uisutamise tugiraam 2,00 tund

6.3. Võistlusväravad (täismõõtmetes) 10,00 tund

6.4. Treeningväravad (täismõõtmetes) 5,00 tund

6.5.

6.5.1. Täiskasvanud 4,00 tund 

6.5.2. Õpilased, pensionärid, üliõpilased, 2,00 tund 

6.5.3. Erivajadusega inimesed* tasuta tund 

Uisud:

Hind paari kohta. 

Hind paari kohta. Kehtib vastava kaardi või tõendi esitamisel.  

Märkused

Hind tüki kohta

Hind tüki kohta

Hind ühe paari kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

Hind ühe paari kohta. Paigaldus staadionil sobivasse kohta.

juurdehindlus vähemalt 10% + km

Vähemalt 5% + km 

juurdehindlus vähemalt 20% + km

juurdehindlus vähemalt 10% + km



7. TEENINDAV INVENTAR

Jrk

nr

Teenus Hind km-ta /

euro

Hind km-ga /

euro

Ühik Märkused

7.1. Elektrooniline tabloo kasutus 10,00 12,00 tund Tabloo koos vastava tarkvaraga arvutiga.

7.2. Kokkuklapitav laud 0,83 1,00 tund Hind tüki kohta. Vajadusel paigaldatakse lauad 

vajaminevasse kohta staadionil

7.3. Kokkuklapitav tool 0,83 1,00 tund Hind tüki kohta. Vajadusel paigaldatakse toolid 

vajaminevasse kohta staadionil

7.4. Kokkuklapitav pink 0,83 1,00 tund Hind tüki kohta.Vajadusel paigaldatakse pingid 

vajaminevasse kohta staadionil

7.5. Muu inventar (varjud, telk jms.) 2,08 2,50 tund Hind tüki kohta. Transport ja paigaldus sobivasse 

kohta.

LISAINFO:

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

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


