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RAE VALLAVALITSUS

KORRALDUS

JOri

14. oktoober 2003

nr 1145

AktsiaseltsiELVEga erakorraline
Oldkoosolek

U~htudesariseadustiku § 292 loike 1 punktist 3, § 298 loikest 2, kohaliku
)

omavalitsuse korralduse seaduse § 35 loikest 3 ning Aktsiaseltsi ELVEga
nOukogu ettepanekust ja asjaolust, et Rae Vallavalitsus tegutseb Aktsiaseltsi
ELVESa erakorralise Oldkoosolekuna, Rae Vallavalitsus otsustab

1. NOustudaAktsiaseltsi ELVEga nOukogupoolt esitatud Aktsiaseltsi
ELVEga soojamajanduse Oksuse varade ja sellega seonduvate
Oiguste ja kohustuste vOOrandamisejargmiste lahtepunktidega:
1.1 vOorandamine toimub IAbiraAkimistega pakkumise korras;
1.2 vOOrandamise alghinnaks on 15,2 miljonit krooni;
1.3 kehtiv soojamOOgihind peab tarbijatele sAilima kuni 2005.-2006. Basta
kOtteperioodi IOpuni;
1.4 pakkujatel esitada soojusenergia mOOgihinna valem tarbijagruppide
IOikes kuni 2014. aastani;
1.5 ostja peab tagama mOOgi objektiks oleva kaugkOttevOrgu toimimise,
tehes
vajalikud
investeeringud
vOrgu
rekonstrueerimiseks,
arendamiseks ja kaasajastamiseks (vAhemalt 15 miljonit krooni);
1.6 ostjale IAhevad Ole mOOja poolt sOlmitud soojamajandusega
seonduvad kehtivad lepingud;
1.7 ostjale IAhevad Ole mOOja poolt solmitud kehtivad tOOlepingud,
toOtajate tOOstaazi arvutatakse tOOleasumisest Aktsiaseltsi ELVEg~;
1.8 soojamajanduse Oksuse varade ja nendega seonduvate Oiguste ja
kohustuste vOOrandamise IOpptAhtaeg on 31. jaanuar 2004.

2. Korraldus

jOustub

Aktsiaseltsile

ELVEga

teatavakstegemisest.

3. KAesolevat korraldust on vOimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

... ..
Abivallavanem
vallavanema Olesannetes
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Erika Luks
Vallasekre~r
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Vallavalitsuse14. oktoobri 2003
orralduse nr 1145 "Aktsiaseltsi
...VESOerakorraline liIdkoosolek" muutmlne
tudes ariseadustiku § 292 IOike 1 punktist 3, § 298 IOikest 2, kohaliku
mavalitsuse korralduse seaduse § 35 IOikest 3 ning Aktsiaseltsi EL VESO nOukogu
ttepanekust ja asjaolust, et Rae Vallavalitsus tegutseb Aktsiaseltsi ELVESO
rakorralise Oldkoosolekuna, Rae Vallavalitsus annab

orralduse:
Muuta Rae Vallavalitsuse 14. oktoobri 2003 a. korralduse nr 1145 punkti 1 ja
sonastada see jargmiselt:
"1. Noustuda Aktsiaseltsi ELVEga soojamajanduse Oksuse varade ning
varadega seonduvate oiguste ja kohustuste voorandamisega alljargnevatel
Aktsiaseltsi ELVESa noukogu poolt esitatud tingimustel".
2. Korraldus jOustub Aktsiaseltsile ELVEga teatavakstegemisest.
".
.I,

3. K~esoleva
korralduse
peale vOib esitada
Rae Vallavalitsusele
vajda
haldusmenetluse
seaduses s~testatud korras 30 p~eva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise p~evast vOi p~evast, millal oleks pidanud korraldusest
teada saama vOi esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse

seadustikus satestatud
teatavakstegemisest.
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Abivallavanem
Vallavanema asendaja
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