
 

 

 
LISA 

Tallinna Spordi-ja Noorsooameti 
juhataja 15. veebruari 2013 

käskkirjale nr SNA-4/6 
Kadrioru Staadioni, asukohaga Roheline aas 24 teenuste hinnakiri 

Jrk Teenuse nimetus 
Arvestus- 
aeg/ühik 

Teenuse 
hind 

 

Käibe-
maksu- 
määr 

% 

Teenuse 
hind 

käibemaksu
ga  
 

1. Jalgpallivõistluse korraldamine peaareenil 
(Eesti MV; Eesti KV; Eesti võistkondade 
vahelised sõpruskohtumised) 

Mäng  530,00 20 636,00 

  Hind sisaldab: 
1. kuni 2 tundi peaareeni kasutamist 

võistlusmängu läbiviimiseks (sh 
vaheaeg) + 1,5 tundi enne mängu ja + 1 
tund peale mängu 

2. staadioni ettevalmistamine mänguks 
3. 2 riietusruumi koos 

pesemisvõimalusega 
4. inventar (varjualused, võrgud, lipud jne 

v.a pallid) 
5. tribüünid pealtvaatajatele sh loožid 
6. ajakirjanike töökohad tribüünil 
7. üldkasutatavad WC-d 
8. kohtunike ruum koos 

pesemisvõimalusega 
9. infopunkt (1 mikrofon koos 

võimendusega) 
10. taustamuusika edastamine 
11. videotabloo tulemuse näitamiseks 
12. kassade kasutamine piletite müügiks 

kuni 1,5h enne ürituse algust 

     

1.1 Lisamakse: 
- mängu aja pikenemine kuni tunni võrra p. 
1 märgitud võistlusmängu läbiviimiseks 
ettenähtud ajast  

Tund 120,00 20 144,00 

2. Staadioni kompleks UEFA karikasarjade, 
EM ja MM valikmängude ning 
rahvusvaheliste    sõpruskohtumiste 
läbiviimiseks 

Mäng  1840,00 20 2208,00 

  Hind sisaldab: 
1. aega mängueelsetest treeningutest (üks 

treening kummalegi osavõtvale 
meeskonnale) võistluspäevale eelneval 
päeval kuni mängupäeval kella 22.00-
ni 

2. väljaku ettevalmistamise treeninguteks 
ja mänguks 

3. inventar (varjualused, võrgud, lipud jne 
v.a pallid) 

4. staadioni inspekteerimise 
5. riietusruumide ettevalmistamise 
6. kohtunike ruumi ettevalmistamise 
7. videotabloo tulemuse näitamiseks 

     



 

 

8. infopunkt (1 mikrofon koos 
võimendusega) 

9. taustamuusika edastamine 
10. pressikeskus ja ajakirjanike töökohad 

tribüünil 
11. TV- ja raadiokabiinid 
12. tribüünid pealtvaatajatele sh loožid 
13. II korruse saal 
14. kassade kasutamise piletite müügiks 

kuni 3 h enne ürituse algust 
15. WC-d pealtvaatajatele 

3. Staadioni kompleks rahvusvaheliste    
sõpruskohtumiste läbiviimiseks, 
noorte (kuni 19 a.)   rahvusvaheliste 
valikmängude läbiviimiseks 

 Mäng 815,00 20 978,00 

  Hind sisaldab: 
1. kuni 2 tundi peaareeni kasutamist 

võistlusmängu läbiviimiseks (sh. 
vaheaeg) + 2 tundi enne mängu ja + 1 
tund peale mängu 

2. staadioni ettevalmistamine mänguks 
3. 2 riietusruumi koos 

pesemisvõimalusega 
4. inventar (varjualused, pinged, lipud jne 

va pallid) 
5. tribüünid pealtvaatajatele, sh loožid 
6. pressikeskus ja ajakirjanike töökohad 

tribüünil 
7. II korruse saal 
8. üldkasutatavad WC-d 
9. kohtunike ruum koos 

pesemisvõimalusega 
10. infopunkt (1 mikrofon koos 

võimendusega) 
11. taustamuusika edastamine 
12. videotabloo tulemuse näitamiseks 
13. kassade kasutamine piletite müügiks 

kuni 2 tundi enne ürituse algust 

     

4. Jalgpallitreening peaareenil 
(grupi suurus kuni 20 sportlast) 90 min 

Kord 190,00 20 228,00 

  Hind sisaldab: 
1. kuni 1,5 tundi treeninguks + 30 min 

enne ja + 30 min peale treeningut 
2. staadioni ettevalmistamine treeninguks 
3. riietusruum koos pesemisvõimalusega, 

WC-d 
4. inventar (lisaväravad, pingid, märgid 

v.a pallid) 

     

5.  Jalgpalliturniir peaareenil 60 min Kord 145,00 20 174,00 



 

 

  Hind sisaldab: 
1. staadioni ettevalmistus vastavalt 

turniiri iseloomule 
2. riietusruumid koos 

pesemisvõimalusega 
3. inventar v.a pallid 
4. tribüünid pealtvaatajatele 
5. üldkasutatavad WC-d pealtvaatajatele 
6. kohtunike ruumid koos 

pesemisvõimalusega 
7. infopunkt (1 mikrofon koos 

võimendusega) 
8. videotabloo tulemuse näitamiseks 

     

6. Kergejõustikuvõistluse korraldamine 
peaareenil 60 min 

Tund 170,00 20 204,00 

  Hind sisaldab: 
1. võistluste aeg 60 min 
2. staadioni ettevalmistamine vastavalt 

võistluste iseloomule (v.a elektroonika 
ja fotofiniš) 

3. riietusruumid koos 
pesemisvõimalusega 

4. inventar v.a teibad 
5. tribüünid pealtvaatajatele sh loožid 
6. üldkasutatavad WC-d 
7. kohtunike ruumid 
8. kohtunike tööks vajalike 

kommunikatsioonide ühendus väljakul 
9. pressiruum  ja ajakirjanike töökohad 

tribüünil 
10. II korruse saal 
11. info punkt (1 mikrofon koos 

võimendusega) 
12. kergejõustiku harjutusväljak 
13. kassade kasutamine piletite müügiks 

kuni 1 h enne ürituse algust 
14. taustamuusika edastamine 

     

6.1 Lisamakse:      
6.1.1 -iga järgnev tund võistluste läbiviimiseks  Tund 170,00 20 204,00 
6.1.2 -iga tund enne võistlust  Tund 70,00 20 84,00 
6.1.3 -iga tund pärast võistlust  Tund 50,00 20 60,00 

7. Videotabloo kasutamine 
kergejõustikuvõistluste läbiviimisel 

     

7.1 Klubide vaheline võistlus  Tund 35,00 20 42,00 
7.2 Eesti  Vabariigi tasemega võistlus  Tund 40,00 20 48,00 
7.3 Rahvusvahelise tasemega võistlus  Tund 50,00 20 60,00 
7.4 Tabloo ettevalmistamine ja testimine 

võistlusteks: 
     

7.4.1 punkt 7.1 puhul,  Tund 20,00 20 24,00 
7.4.2 punkt 7.2 puhul  Tund 30,00 20 36,00 
7.4.3 punkt 7.3 puhul  Tund 35,00 20 42,00 

8. Videotabloo kasutamine muudeks 
üritusteks  

Tund 50,00 20 60,00 

9. Väljakutabloo kasutamine muudeks 
üritusteks 

Tund 20,00 20 24,00 



 

 

10. Jalgpallivõistlus harjutusväljakul Mäng  110,00 20 132,00 

 
 

Hind sisaldab: 
1. 2 tundi mänguaega + 30 min enne ja 30 

min pärast mängu 
2. riietusruumid koos 

pesemisvõimalusega 
3. WC-d 
4. inventar v.a pallid 
5. kohtunike ruum koos 

pesemisvõimalusega 
6. väljaku ettevalmistamine mänguks 

     

10.1 Lisamakse: 
Mängu aja pikenemine kuni tunni võrra 
p.10 märgitud võistlusmängu läbiviimiseks 
ettenähtud ajast  

Tund 40,00 20 48,00 

11. Noorte jalgpallivõistlus harjutusväljakul Mäng  65,00 20 78,00 
  Hind sisaldab: 

1. 1,5 tundi mänguaega + 30 min enne ja 
30 min pärast mängu 

2. riietusruumid koos 
pesemisvõimalusega 

3. WC-d 
4. inventar v.a. pallid 
5. kohtunike ruum koos 

pesemisvõimalusega 
6. väljaku ettevalmistamine mänguks 

     

12. Treeningud jalgpalli harjutusväljakul 
(grupi suurus kuni 20 sportlast ) 

Tund 35,00 20 42,00 

  Hind sisaldab: 
1. treening 1 h + 15 min enne ja 15 min 

pärast treeningut 
2. riietusruum koos pesemisvõimalusega 
3. WC-d 
4. inventar (väravad, võrgud, märgid, 

pingid) 
v.a pallid 

     

13. Treeningud ½ jalgpalli harjutusväljakul 
(grupi suurus kuni 16 sportlast) 

Tund 20,00 20 24,00 

  Hind sisaldab: 
1. treening 1 h + 15 min enne ja 15 min 

pärast treeningut 
2. riietusruumid koos 

pesemisvõimalusega 
3. WC-d 
4. inventar (väravad, võrgud, märgid, 

pingid) 
v.a pallid 

     

14. Võistlusmäng ½ jalgpalli harjutusväljakul  Mäng 30,00 20 36,00 
  Hind sisaldab: 

1. mänguaeg 1 tund 15 min + 30 min 
enne ja 30 min peale mängu 

2. riietusruumid koos 
pesemisvõimalusega 

3. WC-d 
4. inventar v.a pallid 
5. kohtunike ruum koos 

     



 

 

pesemisvõimalusega 
6. väljaku ettevalmistamine mänguks v.a 

trahvikastid 
15. Jalgpalli harjutusväljak teisteks ürituseks Tund 60,00 20 72,00 

16. Kergejõustiku harjutusväljak jalgpalli 
treeninguteks(grupi suurus kuni 20 
sportlast) 

Tund 45,00 20 54,00 

  Hind sisaldab: 
1. treeningu aeg 1 h + 15 min enne ja 15 

min peale treeningut 
2. riietusruumid koos 

pesemisvõimalusega 
3. WC-d 
4. inventar (väravad, võrgud, märgid, 

pingid) 
v.a. pallid 

     

17. Kergejõustiku harjutusväljak kergejõustiku 
treeninguks grupi suurus kuni 20 sportlast 
(sporditegevuse toetust saavad 
eraõiguslikud spordikoolid, klubid, koolid) 

Tund 15,00 20 18,00 

  Hind sisaldab: 
1. treeningu aeg 1 h + 15 min enne ja 15 

min peale treeningut 
2. riietusruumid koos 

pesemisvõimalusega 
3. WC-d 
4. inventar v.a teibad 
5. valgustatud saepururada 
6. tõsteruum 
7. esimese korruse kunstkattega 

jooksurada 

     

18. Kergejõustiku harjutusväljak kergejõustiku 
treeninguks grupi suurus kuni 20 sportlast 
(ettevõtted, asutused, organisatsioonid) 

Tund 30,00 20 36,00 

 Hind sisaldab: 
1.  treeningu aeg 1 h + 15 min enne ja 15 
min     peale treeningut 

2. riietusruumid koos 
pesemisvõimalusega 

3. WC-d 
4. inventar v.a teibad 
5. valgustatud saepururada 
6. tõsteruum 
7.   esimese korruse kunstkattega 
jooksurada 

     

19. Kergejõustikuvõistluse  korraldamine   
harjutusväljakul 

Tund 65,00 20 78,00 

  Hind sisaldab: 
1. võistluse aeg 1 tund 
2. väljaku ettevalmistamine võistlusteks 
3. riietusruumid koos 

pesemisvõimalusega 
4. kohtunike ruum 
5. üldkasutatavad WC-d 
6. inventar v.a teibad 

     

19.1 Lisamakse:      



 

 

  19.1.1 Kergejõustiku võistluseelne tund Tund 40,00 20 48,00 
19.1.2 Kergejõustiku võistlusjärgne tund Tund 25,00 20 30,00 

20. Vasaraheite ja kuulitõuke võistlustega 
tekitatud vigastuste eest murukamaras tasu 
vastavalt koostatud aktile 

     

21. Koolide spordipäev kergejõustiku 
harjutusväljakul 

Tund 20,00 20 24,00 

  Hind sisaldab: 
1. ettevalmistatud harjutusväljak 
2. riietusruumid vastavalt vajadusele 
3. üldkasutatavad WC-d 
4. inventar 

     

22. Staadioni ruumid üldfüüsilise treeningu 
tegemiseks 
(grupi suurus kuni 20 sportlast) 

Tund 12,00 20 14,40 

  Hind sisaldab: 
1. riietusruumid koos 

pesemisvõimalusega 
2. tõsteruum 
3. valgustatud saepururada 
4. esimese korruse kunstkattega 

jooksurada 
5. inventar 

     

23. Teise korruse saal üritusteks Tund 12,00 20 14,40 
24. Üksikpääse (kergejõustiku harjutusväljak 

ja üldfüüsiline treening) 120 min 
Tükk 2,50 20 3,00 

25.  Üksikpääse (sporditegevuse toetust 
saavate klubide kuni 19.aastased) 
Kergejõustiku harjutusväljak ja 
üldfüüsiline treening 120 min 

Tükk 1,67 20 2,00 

26. Fotofiniši seadmete ülespanek ja nende 
käitlemine 

Tund 23,00 20 27,60 

  Hind sisaldab: 
1. elektroonilist ajavõttu jooksualadel 
2. elektrooniliselt fikseeritud aegade 

edastamist võistluste sekretariaadile 
paberkandjal ühes eksemplaris 

     

27. Infosüsteemi kasutamine Tund 45,00 20 54,00 
  Hind sisaldab: 

- väljakutablood vastavalt võistluste 
iseloomule 
- info edastamine väljakult sekretariaadile 
- infosüsteemi hooldus ja teenindamine 
võistluste käigus 
Hind ei sisalda andmete sisestamist 

     

28. Infosüsteemi ettevalmistamine võistlusteks Tund 35,00 20 42,00 
  Hind sisaldab: 

- infosüsteemi paigaldamist ja testimist 
vastavalt võistluste iseloomule 
- vajadusel andmete sisestamist 

     

29. Raadiosaatja kasutamine 
Hind sisaldab: raadiosaatja koos laadija ja 
vajadusel kuulariga 1 päev 

Tükk 8,00 20 9,60 

30. Pikkade heidete mõõteseadme kasutamine  Tund 8,33 20 10,00 
 



 

 

31. Staadioni kasutamine muudeks üritusteks Hind kokkuleppel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


