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DĖL ELEKTROS ENERGIJOS EGLĖS APŠVIETIMUI
Informuojame, kad mieste Šv. Kalėdų ir Naujųjų metu šventėmis nustatytose miesto
teritorijose ir aikštėse yra puošiamos eglės.
Norint tiekti elektros energiją Ateities ir Vilties g. kampe, reikalingos didelės finansinės
investicijos. Dėl elektrosauginių reikalavimų elektra negali būti tiekiama nuo stulpo ar apšvietimo
valdymo spintos, todėl turi būti išimamos ESO prisijungimo sąlygos, rengiamas projektas, statoma
elektros apskaitos spinta, taip pat įrengiamas atitinkamas pajungimas. Viską įrengus turės būti
mokamas mėnesinis galios mokestis, nors eglė bus apšviečiama tik keletą dienų per metus.
Apgailestaujame, bet Jūsų prašyme nurodytoje vietoje Ateities ir Vilties g. kampe
neturime finansinių galimybių įrengti elektros apskaitos spintos ir kiekvieną mėnesį mokėti galios
mokestį.
Šis atsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti
skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose šio teismo rūmuose.
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