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DĖL GAUTO KREIPIMOSI

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) gavo Šiaulių miesto savivaldybės

gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2019-07-12 raštą  Nr. 13 V „Dėl mokesčių už

šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“. 

              Bendrovė informuoja Jus, kad mokesčių už šilumą ir karštą vandenį, skirtų AB „Šiaulių

energija“,  priėmimas  buvo  vykdomas   pagal  2017-04-24  Bendrovės  ir  AB  „Šiaulių  energijos“

sudarytą Įmokų priėmimo pagal vartotojų pateiktas mokėjimo sąskaitas teikėjo įmokų surinkimo

vietose bei informacijos surinkimo ir duomenų administravimo paslaugos teikimo viešojo pirkimo

sutartį. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui ir šalims nesusitarus dėl tolimesnio sutarties pratęsimo,

 nuo 2019-05-31 paslaugų teikimas buvo nutrauktas, nebepriimami mokesčiai už šilumą ir karštą

vandenį, skirtų AB „Šiaulių energijai“.

              Bendrovė apgailestauja, jei Šiaulių miesto gyventojai patiria nepatogumų. AB „Šiaulių

energijai“ paskelbus naują įmokos priėmimo ir administravimo paslaugų pirkimą, Bendrovė būtinai

pateiks pasiūlymą, siekdama vėl teikti minėtas paslaugas gyventojams. 
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