PRANEŠIMAS APIE SKOLŲ IŠIEŠKOJIMĄ
2020 m. sausio 30 d. VšĮ Velžio komunaliniame ūkyje (toliau – Įmonė) direktoriaus įsakymu
Nr. V1-08 patvirtinta nauja skolų susidarymo prevencijos ir išieškojimo tvarka.
Pagal naująją tvarką Įmonei skolų išieškojimo procedūros yra privalomos.
Įmonė privalo skolas išieškoti kuo ekonomiškiau per trumpesnį laiką.
Jei skolos išieškojimo išlaidos didesnės už skolą, išieškojimo vykdymas nukeliamas iki ją
ekonomiškai bus tikslinga išieškoti, tačiau šis reikalavimas netaikomas skoloms, kurių skolininkai
neapmoka daugiau nei 6 (šešis) mėnesius.
Skolas pagal sumas galima suskirstyti į tris rizikos grupes: mažos – iki 30 Eur, (kurias išieškoti
ekonomiškai netikslinga, nebent skola susidariusi ir neapmokama daugiau nei 6 (šešis) mėnesius),
didesnės – iki 100 Eur ir didelės – virš 145 Eur (su kuriomis būtina nedelsiant ir intensyviai dirbti).
Šildymo paslaugą gaunantiems gyventojams skolos skirstomos taip: mažos – iki 60 Eur, didesnės –
iki 145 Eur ir didelės – virš 250 Eur.
Įmonė turi teisę siųsti skolininkui priminimus (raginimus) vienu ar keletu iš šių būdų: paštu, el.
paštu, trumpąja SMS žinute, naudojantis kitais viešai prieinamais kontaktiniais būdais arba jį
skolininkui įteikti pasirašytinai. Pranešimas gali būti siunčiamas kartu su sąskaita arba atskiru raštu.
Skolininkai turi teisę sudaryti su Įmone skolų mokėjimo dalimis sutartis. Skolai neviršijant 300
Eur, skolininkas skolą privalo sumokėti per šešis mėnesius po skolos grąžinimo sutarties
pasirašymo, skolai viršijus 300 Eur, bet neviršijus 600 Eur, skola privalo būti sumokėta per
vienerius metus nuo skolos sutarties pasirašymo dienos, skolai viršijus 600 Eur, atsižvelgiant į
konkrečią skolininko situaciją, skola gali būti išdėstyta iki dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiui.
Socialiai remtiniems asmenims skolos sutarties įvykdymo laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau ne
ilgiau nei trijų mėnesių laikotarpiui, nepriklausomai nuo skolos sumos. Neįvykdžius skolos
sutarties, pakartotina skolos sutartis nesudaroma.
Įmonė, vykdydama minėtą tvarką, turi teisę sudaryti sutartis dėl skolų išieškojimo su kitu
juridiniu/fiziniu asmeniu. Šiuo metu skolų administravimą vykdo advokato padėjėja Aušra
Banišauskaitė, Advokato Vidmanto Baumilos kontora, Karaliaus Mindaugo pr. 64-2, Kaunas, tel.
+370 605 50738, el.p. banisauskaite@gmail.com.
Įmonė turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius. Delspinigių skaičiavimo pagrindai:
Lietuvos Respublikos 1995 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus
paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ su vėlesniais pakeitimais; pasirašytos
paslaugų teikimo ir kitos sutartys.
Visoms skoloms, kurios perduotos teismui, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo
sprendimo įvykdymo, skaičiuojamos procesinės palūkanos.
Skolininkas privalo sumokėti visas Įmonės pagrįstai patirtas išlaidas, tiek patirtas iki teismo,
tiek teisminio nagrinėjimo metu.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome vartotojus vykdyti savo prievoles VšĮ Velžio
komunaliniam ūkiui.
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