
 

                              PATVIRTINTA 

                                              Bendrovės direktoriaus 

                                              2020 m. lapkričio 19 d. 

                                              įsakymu Nr. V-148 

 
ATSISKAITYMO SĄLYGOS IR TVARKA  

UAB „PALANGOS VANDENYS“ KLIENTAMS, 
SUSIDŪRUSIEMS SU FINANSINIAIS SUNKUMAIS DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Palangos vandenys“ (toliau – Bendrovė) įmokų už sunaudotą 

geriamąjį vandenį ir nuotekų šalinimą bei kitas teikiamas paslaugas (toliau – Paslaugas) mokėjimo 

karantino laikotarpiu tvarka (toliau – Tvarka) nustato mokėjimų lengvatų sąlygas karantino, 

paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1245 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo (TAR, 2020-11-11, Nr. 2020-23627) 

(su visais pakeitimais ir papildymais, toliau–karantinas), metu. 

 

1.2. Bendrovės patvirtintoje Tvarkoje nustatyti konkretūs atvejai, t.y. atsiskaitymo sąlygos 

Bendrovės klientams, susidūrusiems su finansiniais sunkumais dėl koronaviruso (COVID-19) 

plitimo grėsmės (priedas Nr. 1). 

 

1.3. Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija klientų prašymus nagrinėja ir sprendimus 

priima individualiai, įvertinant klientų mokumo rizikas, atsižvelgiant į tokių prašymų 

pagrįstumą. 

 

1.4. Tvarka skelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje www.palangosvandenys.lt 

 

2. ĮMOKŲ MOKĖJIMAS KARANTINO METU, DELSPINIGIAI 
 

2.1. Klientai karantino metu nėra atleidžiami nuo atsiskaitymo už Bendrovės teikiamas paslaugas 

ir privalo už Paslaugas atsiskaityti. 

 

2.2. Klientai, kurie karantino metu ar pasibaigus karantinui neturi finansinių galimybių apmokėti 

per karantino laikotarpį susidariusios skolos, gali  kreiptis į Bendrovę su prašymu dėl skolos 

išdėstymo. Kreipimosi laikotarpis – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus 

karantinui. 

 

2.3. Skolos išdėstymas galimas tik tiems Bendrovės klientams, kurie iki karantino neturėjo 

pradelstų mokėjimų už Paslaugas. 

 

2.4. Tuo atveju, jei klientas per 30 kalendorinių dienų nuo karantino pabaigos nesikreipia į 

Bendrovę dėl per karantino laikotarpį susidariusios skolos išdėstymo, Bendrovė įprasta tvarka 

skaičiuoja susidariusius delspinigius ir vykdo skolos išieškojimą.  

 

2.5. Delspinigiai nebus skaičiuojami už nesumokėtas įmokas tik tiems klientams, kurie rašytiniu 

prašymu kreipėsi į Bendrovę dėl skolos išdėstymo pagal priede Nr. 1 numatytas sąlygas. 
  



 

Priedas Nr. 1 
 

ATSISKAITYMO SĄLYGOS UAB „PALANGOS VANDENYS“ KLIENTAMS,  
SUSIDŪRUSIEMS SU FINANSINIAIS SUNKUMAIS DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) 

PLITIMO GRĖSMĖS 
 

I. KRITERIJAI 

TAIKOMA ŠIEMS VERSLO KLIENTAMS TAIKOMA ŠIEMS GYVENTOJAMS 
 

1. Klientas yra įtrauktas į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos (VMI) viešai paskelbtą tiesiogiai nuo 

COVID-19 nukentėjusių mokesčių mokėtojų 

sąrašą. (https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-

mokesciu-moketojus) 

 1. Darbo praradimas nuo 2020 m. lapkričio 7 d., 

kai buvo dirbama sektoriuje, kurio veiklos 

sustabdytos dėl LR Vyriausybės nutarimu 

nustatytų ribojimų (negali vykdyti individualios 

veiklos) 

2. Klientas turi galiojančią sutartį su bendrove. 2. Pajamų praradimas ar sumažėjimas dėl 

prastovos ne dėl darbuotojo kaltės, nemokamų 

atostogų, nedarbingumo, kai tokios aplinkybės 

atsirado po 2020 m. lapkričio 7 d. 

 3. Iki karantino neturėjo pradelstų mokėjimų 

(įsiskolinimo) už paslaugas. 

3. Klientas turi galiojančią sutartį su bendrove. 

_______________________________ 4. Iki karantino neturėjo pradelstų mokėjimų 

(įsiskolinimo) už paslaugas. 

 

II. LENGVINAMOS SĄLYGOS 
 

1. Skolos išdėstymas – karantino metu, kliento turimą skolą, bet ne ankstesnę nei už vasario mėnesį, 

kuriai nėra pradėtas teisminis ar poteisminis skolos išieškojimo procesas, galima išdėstyti dalimis ne 

ilgesniam nei 6 mėnesių terminui pagal individualų grafiką neskaičiuojant delspinigių.  

 
III. KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI? 

 
TAIKOMA VERSLO KLIENTAMS  TAIKOMA GYVENTOJAMS 

 
Rašytinis prašymas, kuriame pateiktas 

preliminarus pageidaujamas skolos grąžinimo 

grafikas. 

Rašytinis prašymas su dokumentais 

patvirtinančiais kliento sunkią padėtį, t.y.: kad 

nutraukta darbo sutartis, arba individualios veiklos 

pažyma (kai ta veikla draudžiama karantino metu 

ir veikla faktiškai buvo vykdoma iki karantino 

paskelbimo datos), arba bedarbio pažyma ar kiti 

kliento manymu vertinimui svarbūs dokumentai. 

 
IV. KOKIU BŪDU KREIPTIS 

 
Prašymas su dokumentais patvirtinančiais kliento sunkią padėtį pateikiamas el. paštu 

ofisas@palangosvandenys.lt   

 


