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AKTUALI INFORMACIJA APIE SUTARTIES SUDARYMĄ SU ELEKTROS ENERGIJOS 

TIEKĖJU BENDROSIOMS NAMO REIKMĖMS 

 

 

Pastaruoju metu iš daugiabučių namų savininkų gauname paklausimus ar administratorius – UAB 

„Ukmergės būtų ūkis“ yra sudaręs sutartis su elektros energijos tiekėju „Ignitis“ ar kitais elektros energijos 

tiekėjais, dėl elektros tiekimo bendroms namo reikmėms, informuojame, jog tokios sutarties su nei vienu tiekėju 

UAB „Ukmergės būtų ūkis“ nėra sudaręs.  

Bendrovė gavo tiekėjo UAB „Ignitis“ reikalavimų dėl daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų 

bendrijų, bei administruojamų namų dalyvavimo elektros energijos rinkos liberalizavimo procese, bei to nulemto 

būtinumo pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją bendroms gyvenamojo namo reikmėms tenkinti, ir 

reikalavimų administratoriams neatlygintinai teikti visas paslaugas tiekėjo naudai, neatlygintinai nurašyti 

apskaitos prietaisų rodmenis, apskaičiuoti įmokas už bendroms reikmėms sunaudojamą elektros energiją, 

apskaičiuotas įmokas paskirstyti administruojamo objekto butų savininkams, jas surinkti ir pervesti elektros 

energijos tiekėjui nuo sąskaitos gavimo per 45 paras nepriklausomai ar visi butų savininkai apmokėjo pateiktas 

sąskaitas už suvartotą elektros energija bendroms namo reikmėms, bei neatlygintinai teikti kitą tiekėjo ir (ar) 

operatoriaus pareikalautą informaciją. 

UAB „Ukmergės būtų ūkis“ nėra daugiabučio namo elektros energijos vartotojas ar elektros tiekėjas. 

Kadangi nesutinkame teikti nemokamų paslaugų, nesutinkame, kad tiekėjo pareigos, kurių kaštai yra įskaičiuoti 

į elektros energijos kainą, būtų perkeltos administratoriui ar daugiabučių namų savininkams, bei atsižvelgiant į 

tai, jog nėra sukurta, patvirtinta metodika nepriklausomam tiekėjui bendroms daugiabučio namo reikmėms 

parinkti, nėra sukurta tvarka, kaip turėtų būti gaunami vartojimo duomenys, paskirstomi ir surenkami mokėjimai, 

bei atsiskaitoma su tiekėju už bendroms namo reikmėms vartojamą elektrą, kreipėmės į Lietuvos Respublikos 

Seimo narius, Prezidento kanceliariją, kitas valstybines institucijas, kad šios tvarkos būtų sukurtos ir nustatytos.  

Pažymime, kad elektros tiekėjai naudodamiesi dominuojančia padėtimi rinkoje, primygtiniai reikalauja, 

kad už minėtos paslaugos administravimą, administratorius kreiptųsi į Savivalda dėl administravimo įkainio 

kėlimo taip papildomai apmokestinant daugiabučių namų savininkus (papildomas mokestis už elektros energijos 

suvartojimą). Kadangi mes kaip administratorius nesutinkame su elektros tiekėjų neteisėtais reikalavimais ir 

siekdami apginti daugiabučių namų savininkų interesus, atstovaudami viešąjį interesą inicijavome savo 

parengtais raštais kompetentingoms institucijoms klausimo nagrinėjimą iš esmės, taip siekdami apginti viešąjį 

interesą butų savininkų naudai ir užkirsti kelią energetikų savivalei.   
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