
1. Ekskursioon giidi saatel 

 
Teenus 

Hind eurodes 

käibemaksuta 

Hind eurodes kokku 20% 

käibemaksuga 

1.1 

üldekskursioon 1,5 tundi, 

grupi suurus kuni 17 inimest 31,96 38,35 

1.1.1 iga järgmine inimene   3,20   3,84 

1.2 

üldekskursioon üliõpilastele, 

õpilastele, pensionäridele 

1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest 25,56 30,67 

1.2.1 iga järgmine inimene   2,56   3,07 

1.3 

temaatiline ekskursioon erigiidiga, 

(ajalooliste parkide rekonstrueerimise ja 

hoolduse kogemusega 

erialaspetsialist) 

1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest 47,93 57,52 

1.3.1 iga järgmine inimene    4,79   5,75 

  

  

2. Territooriumi kasutamine pidulike vastuvõttude korraldamiseks 

 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta 

Hind eurodes kokku 

20% käibemaksuga 

2.1 

Luigetiigi saar 

(maksimaalne kasutusaeg 4 tundi, hind sisaldab 

paati ja paadimehe teenust) 255,65 306,78 /1 tund 

2.2 

Lilleaed 

2 esimest tundi 319,56 383,47/1 tund 

2.2.1 

iga järgmine tund 

(Lilleaed antakse kasutusse pärast avalikku 

külastusaega) 127,82 153,38 /1 tund 

2.3 

pargi territooriumi osa Fr.R.Kreutzwaldi 

mälestussamba taga või 

Kontsertväljak, 

2 esimest tundi 319,56 383,47/1 tund 

2.3.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund 

2.4 Harju tn haljasala osa (ülemine terrass) 319,56 383,47/1 tund 

2.4.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund 



  
    

  

  

 3.Tammesalu, Pillapalu platsi või Pilve tee haljasala looduslike piknikuplatside kasutamine 

 
Teenus 

Hind eurodes 

käibemaksuta 

Hind eurodes kokku 

20 % käibemaksuga 

3.1 grupp kuni 25 inimest, 2 esimest tundi 51,13   61,36 /1 tund 

3.2 grupp 26-75 inimest, 2 esimest tundi 76,69 92,03 /1 tund 

3.3 grupp üle 75 inimese, 2 esimest tundi 97,87 115,04 /1 tund 

3.4 iga järgnev tund 31,96 38,35 /1 tund 

  

4. Kasutusse võetud pargiala üritusejärgne koristamine 

 Teenus 

Hind eurodes 

käibemaksuta 

Hind eurodes kokku 

20% käibemaksuga 

4.1 tööpäeval 15,98 19,18 /1 tund 

4.2 puhkepäeval ja riiklikel pühadel 22,37 26,84 /1 tund 

  

5. Ruumide kasutusse andmine 

 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta 

Hind eurodes kokku 

20% käibemaksuga 

5.1 

muusem-raamatukogu, 

A.Weizenbergi tn 26  I korruse saal 51,13 61,36 /1 tund 

  

6. Muud teenused 

 
Teenus 

Hind eurodes 

käibemaksuta 

Hind eurodes kokku 

20 % käibemaksuga 

6.1 toolide kasutamine, tk   1,35   1,62 /1 päev 

6.2 parve kasutamine 21,67 26,00 /1 tund 

6.3 koopia tegemine (A4 formaat) 
  

6.3.1 must-valge   0,08   0,10 /leht 



6.3.2 värviline   0,43   0,52 /leht 

 

 

7. Teenuste kasutamise tingimused  
7.1 Peale broneeringu kinnitamist tasuda 5 tööpäeva jooksul ettemaks 10% rendisummast. 
7.2 Tagastamisele ei kuulu tasutud ettemaks, kui ürituse ärajäämisest teatatakse vähem, kui 
5 tööpäeva enne kokkulepitud aega. 
7.3 Täistunnist üleminev aeg ümardatakse järgneva pool- või täistunnini. 
7.4 Info K-P kella 10.00 – 17.00 Kadrioru pargi infopunktis 
„I-Lustla“ telefonil 601 5783 
info@kadriorupark.ee 

 


