INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL FIKSUOTŲ KARŠTO VANDENS SUVARTOJIMO SKIRTUMŲ
TARP DEKLARUOTŲ BUTUOSE IR FIKSUOTŲ ĮVADE
2010 m. pabaigoje UAB „Admituras” administruojamų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų
savininkai galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka apsisprendė dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo.
Balsavimo raštu procedūros metu visų namų savininkai pasirinko antrąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą
(be karšto vandens tiekėjo), kuris numato, kad su vandens tiekėju t.y. UAB „Mažeikių vandenys” turi būti
atsiskaitoma už visą patiektą šalto vandens kiekį į šilumokaitį, bet mokant mažesnę (didmeninę) kainą. Šiuo
atveju visą ataskaitinį laikotarpį fiksuojami neatitikimai tarp deklaruotų kiekių pagal skaitiklių parodymus
butuose ir fiksuotų kiekių pagal vandens skaitiklio prieš šilumokaitį parodymus.
Pasirinkus būtent šį apsirūpinimo karšto vandeniu būdą gyventojams leido už karštą vandenį mokėti
didmeninę kainą - 5,34 Lt/ m³ ir sutaupyti vidutiniškai po 1,51 Lt nuo kiekvieno suvartoto m³ karšto
vandens.
Tam, kad vandens tiekėjas nepatirtų nuostolių, nustatyti skirtumai LR CK numatyta tvarka turi būti
išdalinti namo butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų valdomam plotui.
Ši informacija, kad administratorius periodiškai paskirstys vartotojams skirtumą tarp sunaudoto ir
deklaruoto karšto vandens buvo skelbta ir vartotojams pateiktuose balsavimo raštu biuleteniuose pasirenkant
apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.
Pagal sutartį, pasirašytą tarp UAB „Admituras”, veikiančios vartotojų vardu, ir UAB „Mažeikių
vandenys”, numatyta, kad perskaičiavimai turi būti vykdomi periodiškai, kiekvienais metais. Vandens
tiekėjui nuo 2016 m. rugpjūčio 1 dienos keičiant vandens pardavimo kainą, skirtumų vertinimas tarp name
paruošto ir name gyventojų deklaruoto vandens kiekio buvo atliktas rugpjūčio mėnesio pirmai dienai – nuo
2015.10.01 iki 2016.07.30.
Šių metų rugsėjo mėn. vartotojams į bendrąją sąskaitą – pranešimą buvo įkelti neatitikimai (tiek
nepriemokos, tiek permokos) tarp paruošto ir deklaruoto karšto vandens nuo 2015 m. spalio 01 d. iki 2016
m. liepos 30 d.
Žemiau pateiktas gyvenamųjų namų sąrašas, kuriuose fiksuoti didesni neatitikimai ir skirtumo
apmokėjimas išdalintas per tris mėnesius.
Kitų namų gyventojams bendrojoje sąskaitoje – pranešime įkeltas vienkartinis mokestis arba
grąžinama permoka.
Daugiabučių namų sąrašas, kuriems priskaičiuota suma išdėstyta per 3 mėnesius:














M.Daukšos g. 34
Draugystės g. 4
Draugystės g. 16
J. Tumo – Vaižganto g. 4
J. Tumo – Vaižganto g. 8
Naftininkų g. 24
Naftininkų g. 26
Naftininkų g. 68
Naftininkų g. 80
Pavenčių g. 5
Tylioji g. 10
Tylioji g. 36
Ventos g. 35

UAB „Admituras”

