
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse  ruumide ja inventari kasutamise 

hinnakiri alates 1. jaanuarist 2023 
 

 

 

1. Saali kasutamise hinnad: 

1.1. Valla lastele (õpilaspileti ettenäitamisel), spordiklubidele ja taidluskollektiividele on  

spordikeskuse  kasutamine koolitundideks, huviringideks ja treeninguteks  tasuta. 

1.2. Saali kasutamine treeninguteks (sh duši kasutamine) 1,5 tundi- 3 eurot  (üks inimene); 

1.3. saali kasutamine esmaspäevast reedeni 10 korra kliendikaart 20 eurot,  pensionärid 15 

eurot. Ei sisalda saunakasutamist. Kliendikaart kehtib 4 kuud. 

1.4. Sulgpalli mängimine 1,5 tundi 3 eurot(üks inimene), valla lapsed tasuta; 

1.5. tennise mängimine 1,5 tundi väljaku kasutamine 10 eurot (kuni 3 paari), valla lapsed 

tasuta;  

1.6. saali kasutamine võistluste, sündmuste, laagrite läbiviimiseks (maakondlikud, 

üleriigilised)  30 eurot tund;  

1.7. saali kasutamine võistluste, sündmuste, laagrite läbiviimiseks valla elanikele (klubid, 

seltsid) 15 eurot tund; 

1.8. suure saali rent 1 tund 30 eurot; 

1.9. poole saali rent 1 tund 15 eurot; 

1.10. saali rent koos pesemisvõimalusega(va saun) ööpäevaks 200 eurot. 

 

 

2. Jõusaali kasutamise hinnad: 

2.1  valla õpilased (16-19 eluaastast )  1,5 tundi 2 eurot; 

2.2. täiskasvanud 1,5 tundi 3 eurot; 

2.3. rühmatreeningud – 3 eurot kord; 

2.3. 10 korra kliendikaart 20 eurot ja pensionärid, õpilased 15 eurot (kliendikaart kehtib 3 

kuud). 

2.4. Koolitundide ja ringitundide ajal jõusaali kasutamine koos juhendajaga või õpetajaga 

lastele tasuta. 

2.5. Jõusaali kasutamise hind sisaldab pesemisvõimalust va saun. 

 

3. Sauna kasutamise hinnad: 

3.1. sauna kasutamine saunapäeval (täiskasvanud)  4 eurot; 

3.2. sauna kasutamine saunapäeval  (õpilased, pensionärid) 3 eurot; 

3.3. saun ettebroneerimisel sõltumata inimeste arvust 15 eurot tund, iga järgnev tund 7 eurot. 

 

 

4. Muude teenuste hinnad: 

4.1.  I korrusel lauatennise mängimine (üks inimene) 1 eurot kord, muid spordikeskuse 

tasulisi teenuseid kasutamata. 

4.2.  I korrusel ürituste (sünnipäevad, koosolekud jne) läbiviimine 15 eurot tund. 

4.3.  I korrusel privaatsete ruumide rent teenuste pakkujatele 5 eurot päev. 

4.4.  I korrusel koroona mängimine (üks inimene) 1 euro kord, muid spordikeskuse tasulisi 

teenuseid kasutamata. 

4.5.  Pesemine duši all spordikeskuse tasulisi teenuseid kasutamata: täiskasvanud, 

pensionärid ja lapsed 2 eurot kord; 



4.6.  pesumasina kasutamine (sisaldab pesupulbrit): lühike programm 2 eurot masinatäis ja 

pikk programm 3 eurot masinatäis; 

4.7. kuivatusmasina kasutamine: lühike programm kuni 30 minutit 3 eurot  masinatäis ja pikk 

programm üle 30 minuti 4 eurot masinatäis;  

4.8. rent kohapeal toitlustuse pakkujale 2 eurot/tund. 

4.9. Tenniseväljaku kasutamine (õues) 5 eurot/tund valla elanikele ja 10 eurot/tund 

külalismängijatele. Arveldamine läbi broneerimissüsteemi MYGames. 

 

5. Varustuse ja inventari rentimise hinnad: 

5.1. ümmargune laud 3 eurot/tk (purunemise korral tasuda 10 eurot) kord (maksimum 4 

tööpäeva); 

5.2. laudlina 2 eurot/tk (rikkumise korral tasuda 13 eurot) kord (maksimum 4 tööpäeva); 

5.3. toolikate 1 euro/tk (rikkumise korral tasuda 6 eurot) kord (maksimum 4 tööpäeva); 

5.4. suusavarustuse (suusad, kepid, saapad) rent: täiskasvanud 2 eurot tund, 5 eurot päev, 

reedest-pühapäevani 10 eurot, lapsed kuni 1 päev tasuta, reedest-pühapäevani 10 eurot;  

5.6. uiskude rent: täiskasvanud 1 euro tund, 3 eurot päev, reedest-pühapäevani 5 eurot, lapsed 

kuni 1 päev tasuta, reedest-pühapäevani 5 eurot; 

5.7. disc-golfi ketaste laenutus- 3 euro üks komplekt. Komplekti kuulub üks kaugmaa-, üks 

keskmaa- ja üks lühimaa viskeketas. Ketaste rentimine toimub tagatisraha alusel – 10 eurot 

komplekt. Tervete ketaste tagastamisel makstakse tagatisraha 10 eurot tagasi. Disc-golfi ketta 

kaotamisel või lõhkumisel tuleb tasuda 10 eurot. 

5.8. Tennisereket ja 4 palli 2 eurot/kord. 

 

6. Hinnad renditud varustuse lõhkumise või kaotamise korral 

6.1.  Renditud varustuse lõhkumise või kaotamise korral hüvitatakse lõhkuja poolt vastavalt 

uue eseme väärtusele (sihilik lõhkumine annab spordikeskuse juhatajale õiguse küsida 

lõhutud või kaotatud eseme kahekordset hinda) või hinnakirja punkt 5 alusel. 

 

 


