
 

Pärnu linna osalusega äriühing  

OÜ Kümblus korraldab kirjaliku enampakkumise  

 

Pärnu linnas Karja 40 asuva kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega 

(koos kinnisasja tasuta omandamise õigusega): 

- kinnistusregistriosa nr 66405, katastritunnus 62511:068:3350 

- pindala: 2184 m2 

- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa  

- kinnisasjal asub hoone - saun (ehitisregistri kood 103017039, suletud netopind 1255 m2) 

- hoone peamine kasutusotstarve: ilu-ja isikuteenuste hoone 

 

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 31. jaanuaril 2022 kell 12 

- pakkumised tuua kinnises ümbrikus linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või  

- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või  

- saata e-posti aadressile pakkumised@parnu.ee 

 

• Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Karja tn 40 enampakkumine“. 

• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud 

(sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus").  

 

Lisainfo: 

- hoonestusõiguse seadmise õiguslikud küsimused: tööpäeviti 515 4085, linnavara@parnu.ee 

- hoonestusõigusega koormatava vara tutvustamine: Aime Hoog, 5330 7979, kumblus@hot.ee 

 

 

Hoonestusõiguse seadmise ja kinnisasja tasuta omandamise tingimused 

 

1. Koormatava kinnisasja ja üleantava vallasvara (inventari) üldiseloomustus ja vara 

üleandmise tingimused hoonestajale:  

1.1. Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses.  

1.2. Kinnisasi on hoonestatud. Kinnisasjal asub hoone - saun (ehitisregistri kood 103017039). 

Suletud netopind 1255 m2. Hoone peamine kasutusotstarve 12331 ilu-ja isikuteenuste hoone. 

1.3. Hoones asub Elektrilevi OÜ-le kuuluv trafo- alajaam, millele laieneb seadusest tulenev 

talumiskohustus.  

1.4. Olemasolev ja rajatavad ehitised ( väljaarvatud trafo-alajaam) kinnisasjal muutuvad 

hoonestusõiguse oluliseks osaks. 

1.5. Hoonestajale tasu eest üleantava(võõrandatava) vallasvara loetelu on toodud käesoleva teate 

lisas. 

 

1.6. Hoonestusõiguse alusel üleantava vara (hoonestatud kinnistu ja vallasvara) antakse 

hoonestajale üle üleandmise vastuvõtmise aktiga ennem hoonestusõiguse seadmise-, 

reaalkoormatise- ja asjaõiguslepingute sõlmimist alljärgneva erisusega: 

1.6.1. Kontoriruum (inventariseerimisplaanil ruum nr 207) jääb OÜ Kümblus tasuta kasutusse  

kaheks (2) kuuks hoonestusõiguse seadmisest tööpäevadel kella 8.00 kuni 17.00 koos 

kontoriruumis  oleva sisustusega. Kontoriruumi tasuta kasutamine sisaldab kontoriruumi 

varustamist elektriga, küttega, internetiühendusega ja õigusega kasutada tualettruumi).  

Hoonestaja ei tohi teha takistusi kontoriruumide kasutamise sh hoonesse sissepääsemiseks 

kontoriruumi kasutamise eesmärgil.  
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2. Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda 

läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele.  

 

3. Hoonestusõigus seatakse 10 (kümneks) aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema 

kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast. 

 

4. Hoonestaja on kohustatud osutama 5 (viie) aasta jooksul hoonestusõiguse seadmisest  avalikku 

sauna-ja pesemisteenust (edaspidi nimetatud saunateenus) hoonestusõiguse seadmise tingimuste 

punktis 7.5 ja selle alapunktides toodud tingimustel.  

 

5. Hoonestusõiguse tasu (kogu hoonestusõiguse perioodi eest) algsuurus (koos käibemaksuga) 

on 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot. Hoonestusõiguse tasu (kogu hoonestusõiguse perioodi 

eest) tasutakse enne hoonestusõiguse seadmise- ja asjaõiguse lepingu sõlmimist. 

Hoonestusõiguse tasu loetakse tasutuks selle laekumisest OÜ Kümblus arvelduskontole (AS 

SEB Pank EE631010902001822003). Lisaks hoonestusõiguse tasule tasub hoonestaja üleantava 

vallasvara (inventari) eest 7 400 (seitse tuhat nelisada) eurot, millele lisandub käibemaks. Tasu 

üleantava vallasvara (inventari) eest tuleb tasuda enne hoonestusõiguse enne hoonestusõiguse 

seadmise- ja asjaõiguse lepingu sõlmimist. 

 

6. Kinnisasja tasuta võõrandamise tingimused: 

6.1. Hoonestajale, kes täidab saunateenuse osutamise kohustuse hoonestusõiguse seadmise 

tingimuste punktis 7.5 ja selle alapunktides sätestatud tingimustel, võõrandatakse hoonestaja 

soovi korral hoonestusõigusega koormatud kinnisasi tasuta:  

6.1. võlaõigusliku müügilepingu kinnisasja võõrandamiseks võib sõlmida hoonestusõiguse 

seadmise lepingu sõlmimisel; 

6.2. asjaõigusleping kinnisasja omandi üleandmiseks sõlmitakse, kui hoonestaja täidab 

saunateenuse osutamise kohustuse punktis 7.5 ja selle alapunktides sätestatud tingimustel.  

6.3. Osaühingul Kümblus  on õigus taganeda ühepoolse avalduse alusel võlaõiguslikust 

müügilepingust, kui hoonestaja ei ole täitnud  hoonestusõiguse seadmise tingimuste punktis 7.5 

ja selle alapunktides sätestatud tingimustel saunateenuse osutamise kohustust.  

 

7. Hoonestusõiguse seadmise tingimused  

7.1. Hoonestusõigus kantakse kinnisasja registriosa kolmandasse jakku esimesele järjekohale. 

7.2. Viiviste ja leppetrahvi kohustuse tasumise tagamiseks tehakse hoonestusõigusele avatavasse 

kinnistusregistriossa kanne reaalkoormatise kohta; 

7.3. Viiviste ja leppetrahvi nõuet tagav reaalkoormatis jäävad püsima, kui kinnisasja omanik 

reaalkoormatise või mõne teise eespool või samal järjekohal asuva piiratud asjaõiguse omanik 

hoonestusõigusele sissenõude pöörab; 

7.4. Hoonestaja kohustub alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahaliste 

nõuete rahuldamiseks. 

 

7.5. Hoonestaja kohustused saunateenuse osutamiseks: 

7.5.1. osutama avalikku sauna- ja pesemisteenust sotsiaalselt ja vanuseliselt laiale kasutajate 

ringile 5 (viie) aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse vähemalt 

alljärgnevas mahus: 

7.5.1.1. üldsaun 20 (kakskümmend) kohta; 

7.5.1.2. kuiv leilisaun ja leilisaun 15 (viisteist) kohta koos vihtlemisvõimalusega; 

7.5.1.3. duši kasutamise võimalus;  

7.5.1.4. riietumisruum 20 kohta (eraldi kapid 20 külastajale ja istepingid); 



 

7.5.2. tagama saunateenuse osutamiseks vajaliku inventari arvestusega vähemalt 20 külastajale 

pesemisruumi pingid, dušid, vannid, kausid (eraldi jalgadele ja vihtade leotamiseks), 

esmavajalike saunatarvete sh vihtade müük; 

7.5.3. saunateenust tuleb osutada vähemalt 4(neljal) päeval (sealhulgas laupäeval) nädalas – 2 

(kahel) päeval naistele ja 2 (kahel) päeval meestele. Saun peab olema avatud saunateenuse 

osutamiseks vähemalt 8 (kaheksa) tundi päevas. Info sauna lahtiolekuaegade kohta peab olema 

nähtaval kohal saunahoonesse sisenemisel. 

7.5.4. hoonestaja on kohustatud võimaldama soodustingimustel saunateenuse kasutamise 

vähemalt vanaduspensionäridel, puudega isikutel, kooliõpilastel, eelkooliealistel. 

Sooduspiletihind eelpoolnimetatud isikutele ei või ületada  60% täispileti maksumusest. 

 

7.6. rekonstrueerima hoone selliselt, et oleks  saunateenuse osutamiseks nõutav tehniline seisund 

ja sanitaarne olukord. Rekonstrueerimine  tuleb teostada hiljemalt 1(ühe) aasta jooksul pärast 

hoonestusõiguse kandmist kinnistusraamatusse; 

7.7. rekonstrueerimise perioodil võib saunateenuse osutamise katkestada järjestikku kaheks 

nädalaks kuid mitte kauemaks kui kaheks kuuks rekonstrueerimistööde ajal ehk ühe aasta 

jooksul. Sauna sulgemisest rekonstrueerimistööde ajal tuleb avalikkust teavitada ette vähemalt 

kaks nädalat, avaldades sellekohase teate sauna ruumides nähtaval kohal, saunahoonesse 

sissepääsul( väljaspool) ja kohalikus ajalehes; 

7.8. tegema omal kulul kõik rekonstrueerimiseks tehtavad projekteerimis-, ehitus-, lammutus- ja 

muud tööd, teostama toimingud (sh vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine);  

(edaspidi punktides 7.6–7.8 nimetatud ka ehituskohustus); 

7.9. kõik toimingud ja tegevused ehituskohustuse täitmiseks teeb hoonestaja omal kulul ja 

kinnistu omanik omanik tehtud kulutusi ei hüvita; 

7.10. nõustuma reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega hoonestusõigusega 

koormatavale kinnisasjale avalikes huvides rajatavate tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks ja 

nende remondi- ja korrashoiutööde tegemiseks selle eest tasu nõudmata; 

7.11. hoidma sauna hoone ja kogu kinnistu hoonestusõiguse perioodil nõutavas  seisukorras. 

Kui hoonestaja ei täida sauna hooneja/või kinnistu korrasoleku nõuet ja ei tee seda ka omaniku 

poolt määratud tähtpäevaks, on omanik õigustatud laskma teostada vajalikud tööd hoonestaja 

kulul; 

7.12 tasuma kõik kinnisasjal lasuvad ja tulevikus kehtestatavad maksud (sh maamaks) ja avalik-

õiguslikud reaalkoormatised; 

7.13 kindlustama hoonestusõiguse oluliseks osaks olevad ehitised kogu hoonestusõiguse 

kestvuse ajaks. Omaniku nõudel peab hoonestaja esitama kehtiva kindlustuspoliisi. Kui ehitised 

hävivad tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud need omal kulul uuesti üles ehitama 

või taastama 1, 5 aasta (ühe aasta ja kuue kuu )jooksul. Kinnistu omanik ei hüvita ehitiste 

ülesehitamiseks või taastamiseks tehtud kulutusi; 

 

8. Hoonestusõiguse koormamiseks piiratud asjaõigustega sealhulgas hüpoteegiga on vajalik 

kinnistu omaniku nõusolek. Nõusolek hüpoteegiga koormamiseks antakse hoonestaja 

põhjendatud taotluse alusel summale, mis on vajalik eelkõige seoses ehituskohustuse täitmiseks 

(sauna teenuse osutamiseks saunahoone rekonstrueerimine).  

 

9. Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab 

võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud 

võlaõiguslike kokkulepete üle võtmise kohustuse hoonestusõiguse omandaja poolt ja 

hoonestusõiguse omandaja majanduslik seis peab võimaldama kõigi omaniku ja hoonestaja vahel 

sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete täitmist.  



 

10. Hoonestusõiguse lõppemisel või hoonestusõiguse omanikule langemisel (käesoleva 

hoonestusõiguse seadmise tingimuste punkt 11) muutuvad kinnistul asuvad hoone(d) ja rajatised 

kinnistu oluliseks osaks. Hoonestusõiguse omanikule langemisel või hoonestusõiguse lõppemisel 

kinnistu omanik kinnistule jäävate ehitiste (hoonete ja rajatiste) eest hoonestajale hüvitist ei 

maksa. 

 

11. Hoonestusõiguse omanikule langemine 

11.1 omanik võib enne hoonestusõiguse tähtaja möödumist nõuda hoonestajalt hoonestusõiguse 

ülekandmist endale või omaniku poolt nimetatud isikule (hoonestusõiguse omanikule langemine) 

ning hoonestaja on kohustatud hoonestusõiguse üle kandma ühe (1) kuu jooksul kinnistu 

omaniku nõude esitamisest: 

11.1.2 kui hoonestaja ei täida ehituskohustust tähtaegselt (käesoleva hoonestusõiguse seadmise 

tingimuste punkt 7.6) ja kui viivitus on pikem kui kolm (3) kuud; 

11.1.3 kui ei täideta käesoleva hoonestusõiguse seadmise tingimuste punkti 7.5 alapunktides  

sätestatud ükskõik millist kohustust korduvalt (vähemalt teistkordselt); 

11.1.4. kui hoonestaja ei täida kohustust ehitiste tervikuna või osalisel hävimisel need omal kulul 

uuesti üles ehitada ühe  aasta ja kuue kuu (1,5) aasta jooksul ja viivitus on pikem kui kolm (3) 

kuud (käesoleva hoonestusõiguse seadmise tingimuste punkt 7.13); 

11.1.5. kui hoonestaja rikub märkimisväärselt muid hoonestusõiguse seadmise tingimustes 

sätestatud kohustusi ja ei ole lõpetanud kohustuste mittetäitmist kinnistu omaniku poolt määratud 

tähtpäevaks; 

11.2. hoonestusõiguse ülekandmisel omanikule või omaniku poolt nimetatud isikule 

(hoonestusõiguseomanikule langemine) hoonestajale hüvitist ei maksta; 

11.3. hoonestusõiguse ülekandmisel omanikule või omaniku poolt nimetatud isikule 

(hoonestusõiguse omanikule langemine) tagab hoonestaja hoonestusõigust koormavate 

hüpoteekide kustutamise hoonestusõiguse ülekandmise päevaks. 

 

12. Hoonestaja kohustus maksta leppetrahvi või viivist 

12.1. hoonestaja maksab kakskümmend viis (25) eurot iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva 

eest: 

12.1.1. kui hoonestaja ei täida ehituskohustust tähtaegselt (käesoleva hoonestusõiguse seadmise 

tingimuste punkt 7.6) ja kui viivitus on pikem kui kolm (3) kuud; 

12.1.2. kui ei täideta käesoleva hoonestusõiguse seadmise tingimuste punkti 7.5 alapunktides  

sätestatud ükskõik millist kohustust korduvalt (vähemalt teistkordselt); 

12.1.3. kui hoonestaja ei täida kohustust ehitiste tervikuna või osalisel hävimisel need omal kulul 

uuesti üles ehitada ühe  aasta ja kuue kuu (1,5) aasta jooksul ja viivitus on pikem kui kolm (3) 

kuud (käesoleva hoonestusõiguse seadmise tingimuste punkt 8.13); 

12.2. leppetrahvi nõude esitamine kinnistu omaniku poolt ja leppetrahvi maksmine hoonestaja 

poolt eivälista hoonestusõiguse ülekandmise omanikule või omaniku poolt nimetatud isikule 

(hoonestusõiguseomanikule langemine) rakendamist. Leppetrahv tasutakse sel juhul kuni 

hoonestusõiguse kandmiseni kinnistu omaniku nimele või tema poolt nimetatud isiku nimele; 

12.3. hoonestaja tasub leppetrahvi kinnistu omanikult leppetrahvi nõude saamisest viieteist (15) 

kalendripäeva jooksul; 

12.4. leppetrahvi mittetähtaegsel tasumisel tasub hoonestaja viivist 0,05 % tasumata summalt iga 

tasumisega viivitatud päeva eest; 

12.5. tähtaegadest mittekinnipidamisel hoonestajast sõltumatutel põhjustel pikenevad tähtajad 

ilma sanktsioonideta vastava kolmandatest isikutest põhjustatud viivituse ajaperioodi võrra; 

 

 



 

13. Hoonestusõiguse seadmise lepingu kehtivuse tagatised 

13.1 juriidilisest isikust hoonestaja ümberkujundamisel lähevad hoonestaja õigusjärglasele üle 

kõik hoonestaja ja kinnistu omaniku vahel hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad 

õigused ja kohustused; 

13.2 kinnisasja või seda koormava hoonestusõiguse omandiõiguse üleminekul kehtivad 

hoonestusõiguse seadmise sätted uue kinnistu omaniku või hoonestusõiguse uue omaniku suhtes 

ulatuses, milles need on kantud kinnistusraamatusse. 

 

14. Hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimusi võib muuta ainult hoonestaja ja kinnistu 

omaniku notariaalse kokkuleppe alusel. 

 

15. Hoonestusõiguse seadmise-, piiaratud asjaõiguste sh reaalkoormise seadmise-, kinnistu 

müügi-ja asjaõiguslepingute ja kinnistamisavaldustega seotud kulud sh notaritasu ja riigilõivu 

tasub hoonestaja.  

 

16. Määrata enampakkumise tagatisrahaks 5000 (viis tuhat eurot). Tagatisraha tasutakse OÜ 

Kümblus arvelduskontole AS SEB Pank EE631010902001822003. Tagatisraha, mis on tasutud 

isiku poolt, kellega sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping, loetakse lepingujärgse 

hoonestusõiguse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse 10 kalendripäeva jooksul. 

Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud 

pakkuja ei sõlmi  hoonestusõiguse seadmise lepingut. 

 

17. Pakkujale esitatavad nõuded: 

17.1. pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris, mille kohta 

pakkuja esitab tõestatud koopia vastavast registritunnistusest seisuga mitte varem kui 15 

(viisteist) kalendripäeva ennepakkumise esitamise tähtpäeva, välja arvatud kui isik on 

registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris;  

17.2. pakkuja(d) peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei tohi olla algatatud 

likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja asukohamaa 

seaduse kohaselt, mille kohta peab pakkuja esitama kinnituse;  

17.3. pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, mille 

kohta peab pakkuja esitama Maksu- ja Tolliameti või asukohamaa samaväärse asutuse tõendi 

seisuga mitte varem kui 15 (viisteist) kalendripäeva ennepakkumise esitamise tähtpäeva.  

 

18. Pakkumine peab sisaldama:  

18.1. füüsilisest isikust pakkuja nime, isikukoodi, elukoha- ja postiaadressi, kontakttelefoni, 

panga nimetust ja arvelduskonto numbrit või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukohta, 

postiaadressi ja kontakttelefoni, panga nimetust ja arvelduskonto numbrit;  

18.2. füüsilise isiku puhul koopia isikut tõendavast dokumendist;  

18.3. punktides 17.1.-17.3. nõutud kinnitused või dokumendid;  

18.4. juriidilise isiku puhul juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel 

osalemiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks ja kinnistu omandamiseks  sätestatud tingimustel;   

18.5. kinnitus, et pakkuja on tutvunud ja on teadlik saunahoone tehnilisest seisukorrast ja nõus 

sõlmima hoonestusõiguse seadmise, reaalkoormiste ja asjaõiguslepingud, soovi korral kinnistu 

võlaõigusliku müügilepingu hoonestusõiguse seadmise ja kinnisasja tasuta omandamise 

tingimused sätestatud tingimustel OÜ Kümblus teates näidatud ajal ja notaribüroos;  

18.6. esindaja puhul volikiri;  

18.7. sõnadega ja numbritega kirjutatud hoonestusõiguse pakkumissummat (tasu pakkumus kogu 

hoonestusõiguse perioodi eest) eurodes koos käibemaksuga 



18.8. äriplaan, mis muuhulgas peab sisaldama:  

18.8.1. ettevõtte lühikirjeldus;  

18.8.2. hoonestaja tegevuse kirjeldus saunateenuse osutamiseks( lahtiolekuajad, saunapiletite 

hinnad nii täis- kui sooduspiletite hinnad ).  

18.8.3. hoonestaja tegevuse kirjeldust maja osas, mida ei kasutata saunateenuse osutamiseks; 

18.8.4 ehituskohustuse täitmise ajagraafik (projekteerimise,  ehitamise etapid jms), sauna 

lahtiolekuajad ehituskohustsue täitmise perioodil jm oluline informatsioon, mida pakkuja 

oluliseks peab). 

18.8.5. finantseerimine, sh finantseerimisstrateegia ja finantsprognoosid (sauna teenuse 

osutamiseks);  

18.8.6. äriplaani realiseerimise riskid ja riskide maandamise meetmed. Äriplaani koostamisel 

tuleb lähtuda hoonestusõiguse seadmise tingimustes sätestatud kohustustest saunateenuse 

osutamisel. 

18.9. pakkumisele lisada tagatisraha tasumist tõendav maksekorraldus. 

18.10. pakkumise esitamisel paberkandjal allkirjastada iga pakkumise lehekülg. 

 

19. Parimaks pakkumiseks tunnistatakse nõuetekohase äriplaani esitanud ja kõrgeima 

hoonestusõiguse tasu pakkumise teinud pakkuja pakkumine. 

 

Parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise lepingu ja 

asjaõiguslepingu 1 (ühe) kuu jooksul kõrgemaks pakkumiseks tunnistamise teatest saamise 

päevast käesolevas teates toodud tingimustel. Teade loetakse kätte saanuks, kui teade on 

edastatud pakkuja poolt näidatud e-posti aadressile. Kui eelnevas lauses nimetatud isik ei ole 

nimetatud lepinguid sõlminud nimetatud tähtajaks, kaotab ta õiguse nõuda ja omanik ei ole 

kohustatud hoonestusõiguse seadmise lepingut sõlmima käesolevas teates  toodud tingimustel. 

 

 

 

 

 

 

  



LISA 

 

Üleantava (võõrandatava) vallasvara(inventari) loetelu: 

1. Karja tänava poolses osa puhke nurgas ja ringkoridoris: kaks kahekohalist diivanit , kaks 

tugitooli, kaks nurgalauda, ümmargune kohvikulaud ja seitse kohviku tooli.  

2. Kassapidaja-klienditeenindaja ruumi sisustus: töölaud, sahtlikapp, tool, riiulid,  täispuidust 

kohviku kapp, kaks kraanikausikappi, seif ja raadio.  

3. Saunakülastajate  riietusruumis  38  riietekappi ( soetusaasta 2018), 8 puidust pinki, peeglid,  

teenindaja töölaud ja tool ning salongiföön. 

4. Pesuruumis neli duššikomplekti , 26 graniidist saunapinki, pesukausid, eraldi vihtade 

leotamise kausid ja jala kausid.  

5. Kuiva leilisauna keris 24V  ja vihtlemisvõimalusega leilisaun  keris 30V. (Keriste 

soetamisaasta 2018 ).  

6. Töötajate duśśiruumi sisustus ja puhketoa sisustus - kaks riidekappi, riiul, ümmargune 

kohvikulaud ja kolm tooli.  

7. Hooldustehniku töötuba (laud, tool, riiulid) koos komplekteeritud vajalike 

töövahenditega(akutrell, võtmete-ja kruvikeerajate komplektid, pikendusjuhtmed, kruustanid. 

elektrikäi, treppredel, kaablitangid, torutangid, infrapuna termomeeter,taskulamp jms 

igapäevatööks vajalik). 

8. Kolm (paigaldatud ja taadeldud nõuetekohaselt) vahtkustutit (taatlemistähtajaga november 

2023). 

9. Kaubad jääksummas: …………….; saunavihad jääksummas…………….; kütus 

jääksummas……………..; puhastus-ja töövahendid jääksummas…………………..; 

10. Kahe peresauna sisustus:  Mõlema peresauna leiliruumis keris, graniitpingid, puidust pingid, 

saunakausid, peeglid.  Suuremas peresaunas kaks nahkdiivanit, kaks diivanilauda, 

muusikakeskus. Abiruumis on pesumasin.   Peresaunade juures eesruumis on neljakohaline 

diivan ja nahast tugitool.  

11. Kasarmu tänava poolses fuajees neljakohaline diivan, kahekohaline diivan, must diivanilaud, 

kaks ümmargust lauda, kuus tooli ja kohvikuruumis täispuidust baarilett, jäätisekülmik ja 

metallist dokumendikapp (šeif).  

14. II korruse ooteruumis on kahekohaline diivan. 

15. II korruse kontoriruum  -  kaks kirjutuslauda  sahlikappidega, kuus nurgalauda ja abilauad. 

Kolm riietekappi, kaks  riiulid+kapid,  seitse tooli, kolm kontorikappi, seif ja metallist 

dokumentide kapp, tolmuimeja, raadio. 

16. Õlihoidla koos õlikatlaga soojavee tootmiseks (soetamisaasta 1997). 

17. Saunas tarbitud veest soojuse tagastamise agregaat. 

18. II korrusel asuv soojavee paagid. 

 

Lisaks eeltoodule antakse üle kassaaparaat eeldusel, et kassaaparaadi andmed on võimalik 

korrigeerida nulli( kui ei ole võimalik korrigeerida nulli, siis kassaaparaati üle ei anta) 

 

Soovi korral on hoonestajal võimalik kokkuleppel aktsiaseltsiga A. Le COq -ga kasutusse võtta 

kuuluva kahe karastusjookide jahutuskapi kasutamine (kapid AS A. Le COq omand). 

 

 

 

 

 


