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PRANEŠIMAS

APIE KETINAMUS VYKDYTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRULTŪROS IR (ARBA)

TINKAMOS PASKIRTIES FIZINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBUS
                 2021-05-

 (data)

Šiauliai

 (sudarymo vieta)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros rūšis*:

Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimas

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo vieta**:

Spindulio g. – Žemaitės g. kvartale, Šiauliai
3. Elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros elementai***:

Šilumos perdavimo tinklai su uždaromosios armatūros, drenavimo gelžbetoniniais šuliniais

4. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje yra paskelbta išsami informacija apie ketinamą įrengti elektroninių ryšių

infrastruktūrą ir (arba) tinkamos paskirties fizinę infrastruktūrą:

https://www.senergija.lt/bendroves-igyvendinami-projektai/
5. Numatoma kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų atlikti elektroninių ryšių

infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus data:

-

6. Numatomas elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo

darbų terminas:

Pradžia Pabaiga

2021-07-12 2022-08-01

7. Informacija apie galimybes infrastruktūros naudotojams įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą

infrastruktūros valdytojui atliekant anksčiau nurodytos infrastruktūros įrengimo darbus:

-

8. Kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. pašto adresas):

Gamybos ir technikos skyriaus viršininko pavaduotojas Gediminas Petrošius, tel. (8-41) 591217, el. 

paštas gediminas.pe@senergija.lt

PRIDEDAMA. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas (jei pranešimą pasirašo įgaliotas asmuo), l.

Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius
             (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

* Nurodoma ketinamos įrengti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros rūšis: elektroninių ryšių,

dujų, elektros energijos, įskaitant viešąjį apšvietimą, šildymo, vandens, įskaitant nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir drenažo sistemas, gamybos,

paskirstymo, perdavimo, tiekimo ar tvarkymo infrastruktūra, geležinkelių, kelių, uostų, oro uostų infrastruktūra ir kita fizinė infrastruktūra

(vamzdynai, kabelių kanalai, kolektoriai, šuliniai, atraminės konstrukcijos, įskaitant bokštus, stiebai, statiniai, statinių įvadai, statinių

inžinerinės sistemos ir kita).

** Nurodomi ketinamos įrengti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo adresai ir (arba)

koordinatės (pagal Lietuvos koordinačių sistemą LKS 94).

*** Nurodomi ketinamos įrengti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros elementai, pavyzdžiui,

šuliniai, gijabelių kanalai.

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras
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