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ENERGIA TN 7, ENERGIA TN 8 ja ENERGIA T2 PÄRNU KINNISTUTE MÜÜGIINFO 
 

Eesti Energia AS võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel Pärnu linnas Kesklinna linnaosas Energia 

tn 7, Energia tn 8 ja Energia tn T2 moodustatavad kinnistud.  

Müüdavad krundid paiknevad Energia tn lõpus. Kõrvale jääb Via Baltica ja tulevikus on Rail Baltica projekti 

raames planeeritud vahetusse lähedusse rajada uus raudteejaam. 

Ümbruses asuvad põhiliselt kaubandus, lao- ja ärihooned. 

 

Kruntidele kehtestatud detailplaneering Pärnu Linnavalitsuse 31.07.2017 korraldusega nr 409. 

Link detailplaneeringule: 

https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1546370&o=39&u=-

1&o2=123029&hdr=hp&tbs=all  
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1. Energia tn 7 (planeeringus tähistatud positsioon nr 3), registriosa nr. 2759101, katastritunnus 

62401:001:0105, pindalaga 1647 m², 25% ärimaa - 75% tootmismaa, ehitusalune pind 600 m², 

maksimaalne kõrgus 16 m, lubatud ehitada kuni kaks hoonet. 

Kinnistu oluliseks osaks on endine alajaama hoone suletud netopinnaga 1013,2 m². Tegemist on 

kolmekorruselise telliskivihoonega, mille 1. ja 2. korruse vahel paikneb madal kaablikorrus. 1. korruse ühes 

ruumis paiknevad toimivad Tele2 seadmed, mis on planeeritud välja viia aprillikuu lõpuks. Kinnistul vee 

alltarbimine läbi Energia 4 kinnistu ning ostja kohustub iseseisvalt ja omal kulul liituma vee- ja 

kanalisatsiooniühendusega. Moodustataval kinnistul asuva veetrassi kaudu toimub Energia tn 3 ja Energia 

tn 5 kinnistute varustamine veega (alltarbijad Energia 4 kinnistule). 

Kinnistu kinnistusraamatusse registreerimisel jääb kehtima Tele2 Eesti AS-i (end. Televõrgu AS) kasuks 

seatud isiklik kasutusõigus. Ostja on kohustatud seadma tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse 

maakaabelliinidele- ja rajatistele Elektrilevi OÜ kasuks.  

Mistahes elektrikaabelliinide ja -rajatiste, sidekaabelliinide, vee- ja kanalisatsioonitrasside jms 

ümberpaigutamisega seonduvad kulud ning mistahes muud kulutused tasub iga kinnistu igakordne omanik 

iseseisvalt ja täies ulatuses. Alajaama kaitsetsooni, mis on 2m alajaama piirdest, ei tohi ladustada 

materjale ega midagi ehitada. 
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2. Energia tn 8 (planeeringus tähistatud positsioon nr 4), registriosa nr 2759101, katastritunnus 

62401:001:0106, pindalaga 6292 m², ärimaa, ehitusalune pind 2200 m², maksimaalne lubatud kõrgus 

16m, lubatud ehitada kuni neli hoonet. 

Ostja on kohustatud seadma tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse maakaabelliinidele- ja rajatistele 

Elektrilevi OÜ kasuks.  

Eesti Energia AS-i ja Pärnu linna vahel sõlmitud halduslepinguga kohustus moodustatavale kinnistule 

avalikes huvides kergliiklustee ehitamine (Lisa 5). 

Kinnistu jääb osaliselt raudtee kaitsevööndisse ning tee kaitsevööndisse.  

 

   

3. Energia tn T2 (planeeringus tähistatud positsioon nr 2),  registriosa nr. 2759101, katastritunnus 

62401:001:0108, pindalaga 1648 m² transpordimaa.   

Kinnistu kinnistusraamatusse registreerimisel jääb kehtima Tele2 Eesti AS-i (end. Televõrgu AS) kasuks 

seatud isiklik kasutusõigus. 
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Moodustatava kinnistu kasuks seatud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Pärnu linna 

kasuks. 

Ostja võtab järgnevad kohustused ning seab järgmised servituudid: 

3.1. Tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse olemasolevatele ja planeeritavatele madal- ja keskpinge 

kaabelliinidele Elektrilevi OÜ kasuks; 

3.2. Tasuta ja tähtajatu teeservituudi Energia tn 9, Energia tn 7 ja Energia tn 8 moodustatavate kinnistute 

igakordsete omanike kasuks; 

3.3. Ostjal Energia tn T2 transpordimaa kinnistu väljaehitamise kohustus ja hilisem tasuta võõrandamise 

kohustus Pärnu linnale. Tingimused vastavalt käesoleva dokumendi Lisadele 5 ja 6. Tee 

väljaehitamisel on kohustus tagada takistamatu juurdepääs moodustatavale alajaama kinnistule 

aadressiga Energia tn 9.  

3.4. Muud vajalikud reaal- ja isiklikud servituudid (sh sidekaabelliinidele, vee- ja kanalisatsioonitorustikele) 

õigustatud subjektide ja/või isikute kasuks. 

 

Mistahes elektrikaabelliinide ja -rajatiste, sidekaabelliinide, vee- ja olmekanalisatsiooni ja 

sadeveekanalisatsiooni torustiku, sidekaablite jms ümberpaigutamisega seonduvad kulud ning mistahes 

muud kulutused tasub kinnistu igakordne omanik iseseisvalt ja täies ulatuses.  
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4. Enampakkumise alghinnad 

4.1. Energia tn 7 alghind on 165 000 eurot  

4.2. Energia tn 8 ja T2 tervikvara alghind on 100 000 eurot  

4.3. Hindadele lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele. 

4.4. Pakkumused on võimalik teha ühele või mõlemale osale (vt Lisa 2). 

5. Müügimaterjal ja kinnistutega tutvumine 

5.1. Moodustatavate kinnistutega on võimalik tutvuda kuni pakkumuse esitamise tähtajani eelkokkuleppe 

alusel. 

5.2. Müügimaterjalide paketi hulka kuulub alljärgnev dokumentatsioon: 

5.2.1.  Avaldus müüdava vara ostmiseks ja nõustumus enampakkumise tingimustega (Lisa 1); 

5.2.2.  Hinnapakkumuse vorm (Lisa 2); 

5.2.3.  Koopia kehtivast detailplaneeringust (Lisa 3);  

5.2.4.  Koopia katastriplaanidest (Lisa 4);  

5.2.5.  Koopia Eesti Energia AS-i ja Pärnu linna vahel sõlmitud „Pärnus Energia 7 kinnistu 

detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamiseks“ lepingust (Lisa 5); 

5.2.6.  Koopia Eesti Energia AS-i ja Pärnu linna vahel sõlmitud notariaalsest võlaõiguslikust lepingust 

„Kinnistu võlaõiguslik tasuta omandamise leping äramuutva tingimusega ning kinnistu 

võlaõiguslik isikliku kasutusõigusega koormamise leping“ (Lisa 6). 

5.2.7.  „Kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping“ (Lisa 7) 

 

Müügimaterjal esitatakse koos enampakkumise dokumendi ja selle kõikide lisadega digitaalselt kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis. 

 

5.3. Müügimaterjalide paketi saamiseks ning kinnistutega tutvumisele registreerimiseks palume saata 

sooviavaldus e-kirja teel aadressile taavi.avikson@energia.ee. 

6. Pakkumuse esitamise tingimused 

6.1. Pakkumus esitatakse Lisas 2 toodud vormile ning pakkumus ei tohi olla väiksem kui enampakkumise 

alghind. 

6.2. Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb saata e-kirjaga aadressile: 

enampakkumused@energia.ee hiljemalt 26.04.2018 kell 14.00. Subject reale märkida koos 

sulgudega: (EE-2492). 

6.3. Tähtaegselt ja nõuetekohaselt saadetud pakkumustele saadab pakkumuste register teate 

pakkumuse eduka laekumise kohta. Mittetähtaegselt või vigaselt saadetud pakkumustele saadab 



 

8 
 

pakkumuste register teate pakkumuse mitteeduka laekumise kohta. Pakkumused, mis ei ole tähtajaks 

laekunud enampakkumisel ei osale. 

6.4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% enampakkumise võõrandatava vara alghinnast ja see 

peab olema Eesti Energia AS arveldusarvele EE382200221002155774 Swedbank`is laekunud 

hiljemalt 26. aprilliks 2018 kella 14:00-ks, märgusõnaga “Enampakkumine (objekti nimetus(ed)”. 

Enampakkumise võitja(te) tagatisraha arvestatakse kinnistu ostusumma osaliseks katteks, teistele 

osavõtjatele tagastatakse tagatisraha 15 (viieteist) pangapäeva jooksul pärast enampakkumise 

tulemuste kinnitamist Eesti Energia AS-i juhatuse ja/või nõukogu poolt. Tagatisraha eest intressi ei 

maksta. 

 

6.5. Nõuded pakkujale: 

6.5.1.  Pakkuja ei tohi olla pankrotis ning tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega 

pankrotimenetlust. 

 

6.6. Nõuded pakkumuse vormile: 

6.6.1.  Pakkumused tuleb vormistada eesti keeles. 

6.6.2.  Pakkumused peavad olema allkirjastatud selleks vastavat õigust omava isiku poolt ning 

sisaldama järgmisi andmeid:  

a) Avaldus müüdava vara ostmiseks ja nõustumus enampakkumise tingimustega (Lisa 1);  

b) Dokument, millest nähtuvad isikud, kes omavad õigust juriidilisest isikust pakkuja 

esindamiseks; 

c) Volikiri, juhul kui juriidilist isikut esindava isiku esindusõigus ei tulene seadusest; 

d) Volikiri füüsilise isiku esindamise korral; 

e) Objekti aadress ja pakkumishind (eurodes), vastavalt hinnapakkumuse vormile (Lisa 2) 

f) Pakkuja lühitutvustus (taust, omanikud, referentsid); 

g) Tagatisraha maksekorraldus. 

7. Pakkumise üldtingimused: 

7.1. Eesti Energia AS kinnitab: 

7.1.1.  et moodustatavatel kinnistutel ja nende olulistel osadel ei ole temale teadaolevaid nähtavaid 

ega varjatud puudusi ning Eesti Energia AS ei vastuta moodustatavatel kinnistutel ja nende 

olulistel osadel esineda võivate mistahes puuduste eest. 

7.1.2.  et moodustatavatel kinnistutel ei ole temale teadaolevalt pinnasereostust ning Eesti Energia AS 

ei vastuta kinnistul esineda võivate mistahes pinnasereostuse eest. 
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7.2. Ostja kinnitab:  

7.2.1.  et on pakkumust esitades teadlik moodustatavate kinnistute suurusest ja nende piiridest, nendel 

paiknevatest tehnovõrkudest, ehitiste tehnilisest seisukorras, samuti müüdavat vara 

koormavatest võla- ja asjaõiguslikest koormatistest ja muudest piirangutest, sh võõrandamiseks 

vajalikest nõusolekutest ja nende saamisest Pärnu linnalt, ega oma ja esita selles osas kinnistute 

omaniku vastu mingeid nõudeid ja pretensioone ka tulevikus;  

7.2.2.  et tal ei ole kinnistute omaniku vastu varjatud puudustest ega muudest asjaoludest tulenevaid 

nõudeid ja pretensioone. Ostja kinnitab pakkumust esitades, et ei esita eelnimetatud 

asjaoludega seotud pretensioone ja nõudmisi ka tulevikus; 

7.2.3.  et ei esita tulevikus Eesti Energia AS-i vastu pinnasereostusega seotud pretensioone ja 

nõudmisi. 

 

7.3. Kinnistute võõrandamisel antakse üle Pärnu linna ja Eesti Energia AS-i vahel sõlmitud „Pärnus 

Energia 7 kinnistu detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamiseks“ ja „Kinnistu 

võlaõiguslik tasuta omandamise leping äramuutva tingimusega ning kinnistu võlaõiguslik 

isikliku kasutusõigusega koormamise leping“ ning „Kinnistutele isikliku kasutusõiguse 

seadmise leping ja asjaõigusleping“ lepingutega võetud õigused ja kohustused. 

7.4. Kinnistute võõrandamisel jagatakse kõik moodustatavad kinnistud eraldi kinnistuteks ning jagamise 

notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. 

7.5. Avalikul kirjalikul enampakkumisel osaleja pakkumus on kehtiv ja ei ole tagasivõetav kuni 21 juuni 

2018. 

7.6. Avaliku kirjaliku enampakkumise võitnud osaleja(d) on kohustatud sõlmima notariaalse müügilepingu 

neljakümne viie (45) päeva jooksul pärast juhatuse ja/või nõukogu poolt tulemuste kinnitamist ning 

tema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerimist. 

7.7. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja 

poolt näidatud arveldusarvele või notari deposiitkontole. Kui ostja kasutab enampakkumisel müüdava 

vara ostuhinna tasumiseks krediidiasutuse teenuseid, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu 

sõlmimise ajaks esitama Eesti Energia AS-le kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja 

krediidiasutuse vahel. Notari deposiitkonto kasutamisega seonduvad kulud tasub ostja. 

7.8. Kui parima(te) pakkumus(t)e esitaja ei ole neljakümne viie (45) päeva jooksul arvates Eesti Energia 

AS-i juhatuse ja /või nõukogu otsuse kinnitamise päevast sõlminud müügilepingut, kaotab ta lepingu 

sõlmimise õiguse ja sellisel juhul temale tagatisraha ei tagastata. 

7.9. Eesti Energia AS jätab endale õiguse rääkida läbi kinnistute müügihinna ja müügitingimuste üle. Eesti 

Energia AS-il on õigus pärast läbirääkimiste pidamist neljale (4) paremale pakkujale teha ettepanek 

esitada uus pakkumus, kusjuures esialgsest pakkumusest odavamat pakkumust ei arvestata ning 

sellisel juhul jääb jõusse esialgne pakkumus. 
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7.10. Notaritasud ja riigilõivud tasub ostja. 

7.11. Eesti Energia AS ei loe ennast käesoleva enampakkumise kutsega seotuks ja tal on õigus kõik 

pakkumused tagasi lükata ning enampakkumise menetlus tühistada. 

7.12. Enampakkumises osalejatele ei hüvitata enampakkumisega seoses tehtud mistahes kulutusi ega 

kahjusid. 

7.13. Parim(ad) pakkumus(ed) esitatakse Eesti Energia AS-i juhatusele ja/või nõukogule ettepanekuga 

võõrandada ülal nimetatud kinnistutele parima pakkumuse teinud isiku(te)le. Võõrandamine on 

võimalik üksnes Eesti Energia AS-i juhatuse ja/või nõukogu nõusolekul. 

 

Lugupidamisega 

 

Taavi Avikson 

Kinnisvara halduse osakond 

Eesti Energia AS 




