
Vilniaus komunalinių įmonių pranešimas

Mokėjimai karantino metu
Vilniaus miesto gyventojams rekomenduojama sąskaitas už komunalines paslaugas ir socialinio, 
savivaldybės būsto nuomą apmokėti naudojantis internetinės bankininkystės ar kitų 
internetinių platformų (paslaugas teikiančių įmonių savitarnos svetainės, ignitis.lt, 
vienasąskaita.lt ir kt.) paslaugomis. Apmokėjimo terminai nekeičiami, jie liks įprasti.

NeturintNeturint galimybių už gautas paslaugas mokėti internetu, rekomenduojame pagal sąskaitas 
atsiskaityti „Express-Market“, „Maximos“ parduotuvėse, „Lietuvos spaudos“, „Narvesen“ ir 
„Spaudos“ kioskuose, „Perlo“ terminaluose, Lietuvos pašto skyriuose (nuo kovo 18 d. tik bankine 
kortele).

VilniausVilniaus miesto senjorai, neturintys galimybių už gautas paslaugas mokėti internetu, raginami 
paprašyti artimųjų (vaikų, anūkų) sumokėti už juos sąskaitas elektroniniu būdu. Jei tokios 
galimybės nėra, vėluojant atsiskaityti už karantino metu teiktas paslaugas ir socialinio, 
savivaldybės būsto nuomą, delspinigiai nebus skaičiuojami.

VilniausVilniaus miesto gyventojams, karantino laikotarpiu patiriantiems finansinius sunkumus 
(tiems, kas neteks darbo, eis nemokamų atostogų, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės ar negalės 
užsiimti individualia veikla ir dėl to negaus pajamų) ir turintiems pradelstų mokėjimų už 
komunalines paslaugas ar socialinio, savivaldybės būsto nuomą, paslaugas teikiančios įmonės, 
atskirais individualiais susitarimais suteiks galimybę už paslaugas atsiskaityti per ilgesnį 
laikotarpį nei įprasta. Klientų prašymai išdėstyti mokėjimus bus vertinami individualiai, 
susitariant dėl abiem šalims priimtino mokėjimo grafiko. 

Opłata za rachunki w czasie kwarantanny

1.    Mieszkańcom Wilna zaleca się, bz rachunki za usługi komunalne 
i wynajem mieszkania socjalnego, opłacali za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej lub z innych platform internetowych 
(ignitis.lt, vienasąskaita.lt i inne). Warunki płatności pozostają 
niezmienne. 

2.2. Jeśli nie masz możliwości płacenia za usługi internetowo, 
zalecamy fakturowanie w „Express-Market“, w sklepach „Maxima“, w 
kioskach „Lietuvos spauda“ i „Narvesen“, w terminalach „Perlas“ oraz 
litewskich urzędach pocztowych (od 18 marca tylko kartą 
kredytową). 

3.3. Seniorów miasta Wilno, którzy nie mają możliwości płacenia za 
usługi internetowo, zachęcamy, by poprosili o pomoc krewnych 
(dzieci, wnuki). Jeżeli natomiast nie mają takowej możliwości, w 
przypadku opóźnien za świadczone w czasie kwarantanny usługi i 
wynajem mieszkania socjalnego odsetki za zwłokę nie będą im 
naliczane.

4.4. Mieszkańcy Wilna, którzy mają trudności nansowe w czasie 
kwarantanny (stracą pracę, wezmą bezpłatny urlop, pozostaną bez 
pracy z winy pracownika lub utracą dochody) i tym, którzy mają 
zaległe płatności za usługi komunalne, za wynajem mieszkania 
samorządowego lub socjalnego, będą mogli zapłacić za rachunki 
przez dłuższy okres niż zwykle, na podstawie odrębnych 
indywidualnych umów. Żądania klientów dotyczące płatności będą 
ococeniane indywidualnie na podstawie wspólnie akceptowanego 
harmonogramu płatności.

Платежи во время карантина

1.1.  Жителям Вильнюса рекомендуется оплачивать счета за 
коммунальные услуги и аренду социального жилья пользуясь 
интернет-банкинг или другими онлайн-платформами (сайты 
самообслуживания компаний, которые предоставляют такие услуги: 
ignitis.lt, vienasaskaita.lt и другие). Условия оплаты не меняются, они 
останутся прежними. 

2.2.  Не имея возможности оплатить за предоставленные услуги 
пользуясь интернетом, рекомендуем оплачивать счета в 
„Express-Market“, „Maximа“ магазинах, „Lietuvos spaudos“, „Narvesen“ и 
„Spaudos“ киосках, „Perlo“ терминалах, в почтовых отделениях Литвы 
(с 18 марта только банковской картой).

3.3.  Сеньорам, не имеющим возможности самим оплатить счета за 
полученные услуги, рекомендуем попросить это сделать 
родственников (детей, внуков) пользуясь интернетом. Пeня за 
несвоевременную оплату коммунальныx услуг, аренду социального 
жилья и жилья самоуправления в течении этого периода не будут 
считатьcя.

4.4.  Жителям Вильнюса во время карантина, испытывающим 
финансовые проблемы (те которые потеряют работу, будут находится 
в неоплачиваемом отпуске, простое не по своей вине или не будут 
иметь возможности заняться индивидуальной деятельностью и по 
этой причине не получат дохода) и имеющим неоплаченные счета за 
коммунальные услуги, аренду социального жилья или жилья 
самоуправления, организации предоставляющие услуги 
индивииндивидуальными сoглашениями предоставят возможность 
продлить оплатy коммунальныx услуг. Просьбы клиентов продлить 
оплату будут рассматриваться индивидуально, сoгласуя обеим 
сторонам взаимно приемлемый график oплаты. 


