
 

                     GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS  

 

                                                        2019 m. _________mėn.__ d. Nr. ______           

                                                                                                               Marijampolė   

 

UAB ______________________ (toliau –Vandens tiekėjas), atstovaujama 

__________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir  ______________________ (toliau – 

Abonentas ), atstovaujamas ______________________________, veikiančio pagal abonento įstatus, 

sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis): 

 

I.DUOMENYS APIE ABONENTO STATINĮ 

 
 

1.Informacija apie Abonento statinį (patalpas), esantį adresu:  ____________________________  

1.1. statinio pavadinimas (paskirtis):_______________________ paskirties.  
1.2.įrengti įvadiniai geriamojo vandens apskaitos prietaisai (skaitikliai) -____vnt. 

1.3. įrengtų įvadinių geriamojo vandens apskaitos prietaisų savininkas yra Vandens tiekėjas. 

2. Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos2013 m.birželio mėn 17d. 

nutarimu Nr. O3-221 patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos 

aprašu, bazinės išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos yra: BDS7 – 350 mg/l, SM –  350 mg/l, Nb – 50 

mg/l, Pb – 10 mg/l. 

2.1. sutartinės, kurios prilyginamos faktinėms, teršiančių medžiagų koncentracijos ir  rodikliai 

išleidžiamose nuotekose: 
 

Teršiančių medžiagų pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

BDS7 mg/l 350 

Skendinčios medžiagos (SM) mg/l 350 

Nb mg/l 50 

Pb mg/l 10 

Ph  - nuo  6.5  iki  8.5 

Temperatūra  0C iki  30 0C 

Riebalai mg/l 50 

ChDS/BDS7 santykis  ≤ 3 
  

Kitų teršiančiųjų medžiagų koncentracijos išleidžiamose nuotekose neturi viršyti Nuotekų tvarkymo 

reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 

(Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), 2 priede nustatytų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo 

sistemą ir 1 priede nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų į gamtinę aplinką. 

3.Teritorijos plotas nuo kurio surenkamos paviršinės (lietaus) nuotekos ir išleidžiamos į Vandens 

tiekėjo nuotekų sistemą –        ha; 

 

II.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

4. Pagal šią Sutartį Vandens tiekėjas tiekia Abonentui iki vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos 

ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – vanduo) ir teikia nuotekų tvarkymo 

paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu 

(Žin., 2006, Nr. 82-3260) ir kitais teisės aktais.  

5. Vandens tiekimo ir vartojimo riba – įvadinis (-iai) vandens skaitiklis (-iai). 

6. Vandens tiekėjo ir Abonento vandentiekio, ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribos; 

Abonentas eksploatuoja vandentiekio įvadą ir nuotekų išleistuvą iki pasijungimo taškų. 

 

 

 

 

 



 

 

III.VANDENS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

7. Vandens tiekėjas įsipareigoja: 

7.1. nenutrūkstamai tiekti Abonentui vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo  paslaugas, išskyrus, kai 

Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas 

ar apribojamas vandens tiekimas ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Abonentui; 

7.2. užtikrinti, kad Abonentui tiekiamo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai 

iki įvadinio vandens skaitiklio atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo, Lietuvos higienos 

normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2011, Nr. 3-

107, 144-6778), ir kitų teisės aktų reikalavimus. Vandens tiekėjas neatsako už vandens visuomenės sveikatos 

saugos ir kokybės parametrų pablogėjimą statinio vidaus tinkluose, Abonentui nuosavybės teise 

priklausančiuose ar kitais pagrindais valdomuose įrenginiuose, vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose; 

7.3. užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią aplinkos ministro 

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtintus Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kokybės reikalavimus. Atlikti tyrimus pagal HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“ akredituotose laboratorijose ir informuoti vartotoją apie vandens kokybės parametrų pablogėjimą 

tinkluose už statinio ribų, vandens tiekėjui ir nuosavybės teise priklausančiuose ar kitais pagrindais 

valdomuose įrenginiuose, vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose. 

7.4. informuoti Abonentą apie vandens kokybės parametrų pokyčius, nusprendus naudoti chemines 

valymo/dezinfekavimo medžiagas.  

7.5. įrengti savo lėšomis įvadinį (-ius) vandens skaitiklį (-ius), teisės aktų nustatytais atvejais –nuotekų 

skaitiklį, organizuoti jų metrologinę patikrą, įskaitant neeilinę metrologinę patikrą, jeigu Abonentas įtaria, kad 

skaitiklis neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam 

nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas Vandens tiekėjo išlaidas turi apmokėti 

Abonentas; 

7.6. informuoti Abonentą apie numatomą vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo 

laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir, 

esant galimybei, kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekų 

tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu Abonentui bus sudaryta galimybė gauti vandenį ir naudotis nuotekų 

tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų. Jei geriamojo vandens tiekimo ir (ar) s 

nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą sąlygojo neteisėti Abonento 

veiksmai (neveikimas), galimybė naudotis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis 

alternatyviomis priemonėmis Abonentui nesudaroma; 

7.7 teikti Abonentui kitą informaciją, numatytą Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir 

nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. 

įsakymu Nr. D1-594 (Žin., 2007, Nr. 3-134); 

7.8. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Abonento patirtą žalą. 

8. Vandens tiekėjas neatsako už vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį), nuotekų nuotekų 

tvarkymą, kai objektas prie vandens tiekimo ar nuotekų tinklų yra prijungtas be prisijungimo (techninių) sąlygų 

arba nesilaikant prisijungimo (techninių) sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą. 
 

IV. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

9. Abonentas privalo: 

9.1. užtikrinti jam nuosavybės teise priklausančių ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ir (ar) 

naudojamų vandens naudojimo įrenginių, vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (ar) nuotekų šalinimo 

įrenginių, būklę atitinkančią teisės aktų reikalavimus; 

9.2. užtikrinti Abonento patalpose ir (ar) teritorijoje esančių apskaitos prietaisų bei priešgaisrinės 

uždaromosios armatūros saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą; 

9.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti Vandens tiekėjui apie pastebėtą avariją, 

gaisrą, apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=290376&b=


9.4. neišleisti į Vandens tiekėjo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų ar kitokių 

medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą; 

9.5. iš anksto raštu informuoti Vandens tiekėją, kiek ir kokių (nurodyti koncentraciją ir kiekį) 

prioritetinių pavojingų ir/ar pavojingų medžiagų su nuotekomis bus išleidžiama į Vandens tiekėjo nuotekų 

tinklus. Jei su nuotekomis išleidžiamų pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų 

tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 

D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), 2 priede nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų 

surinkimo sistemą“ vertę ir/ar kuriose yra 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, Abonentas turi 

užtikrinti šių medžiagų kontrolę ir apskaitą bei raštu apie išleidimą informuoti Vandens tiekėją; 

9.6. neviršyti prisijungimo (techninėse) sąlygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus vandens 

suvartojimo bei šioje Sutartyje nustatytų sutartinių teršiančių medžiagų koncentracijų išleidžiamose nuotekose; 

9.7. kiekvieno mėnesio 25-31 dienomis pranešti Vandens tiekėjui atsiskaitomųjų vandens ir, jei yra, 

nuotekų skaitiklių rodmenis, tel.91942 ; 91973 ; 92894  arba el. paštu abonentai@suduvosvandenys.lt . 

9.8. laiku atsiskaityti už patiektą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas; 

9.9. apmokėti neeilinei skaitiklio patikrai patirtas Vandens tiekėjo išlaidas per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo Vandens tiekėjo sąskaitos gavimo, jeigu Abonento prašymu atlikus neeilinę skaitiklio 

patikrą, nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus; 

9.10. leisti Vandens tiekėjo atstovams, pateikusiems Vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su 

darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, Abonento darbo valandomis įeiti į patalpas ar teritoriją ir 

sudaryti sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų priėjimą prie apskaitos prietaisų bei atstovo 

saugumą) patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, juos pakeisti, 

taip pat paimti nuotekų mėginius; 

9.11. visiškai atsiskaityti su Vandens tiekėju už sunaudotą vandenį, nuotekų tvarkymą ir nutraukti 

sutartį, kai pastatas (statinys), į kurį tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos, perleidžiamas kito savininko 

nuosavybėn; 

9.12. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Vandens tiekėjo patirtą žalą. 

 

V. NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA 
 

10. Vandens tiekėjas nuotekų mėginius ima iš suderinto nuotekų kontrolinio šulinio(-ių), už kurio 

eksploatavimą (priežiūrą) atsakingas Abonentas. Abonento atstovas turi teisę dalyvauti, paimant nuotekų 

mėginį. Vandens tiekėjas apie nuotekų mėginio ėmimo laiką ir vietą praneša Abonentui, atvykęs į nuotekų 

ėmimo vietą arba pranešdamas iš anksto raštu, telefonu, el. paštu ar kitokiu būdu. 

11. Paėmus nuotekų mėginį, Vandens tiekėjo atstovas surašo nuotekų mėginio ėmimo aktą, kurį 

pasirašo Vandens tiekėjo darbuotojas ir Abonentas ar jo atstovas. Abonentui ar jo atstovui atsisakius 

dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau Vandens tiekėjo darbuotojas apie atsisakymą 

dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti akte. 

12. Nuotekų mėginio tyrimą atlieka Vandens tiekėjo ar jo pasirinkta laboratorija. Nustačius šioje 

Sutartyje nustatytų sutartinių teršiančių medžiagų koncentracijų viršijimą ar nedeklaravimą, Vandens tiekėjas 

tyrimo rezultatus apie konkretaus taršos elemento koncentracijos viršijimą praneša Abonentui raštu (faksu) per 

...5........darbo dienas nuo visų tyrimo analičių rezultatų gavimo. 

13. Abonentas, pašalinęs taršos priežastis, raštu kreipiasi į Vandens tiekėją dėl pakartotinio nuotekų 

mėginio paėmimo ir jų laboratorinio tyrimo atlikimo. Pakartotiniai nuotekų mėginiai imami per .7......darbo 

dienas nuo Abonento raštiško prašymo gavimo dienos. 

14. Vandens tiekėjui imant nuotekų mėginį, Abonento iniciatyva tuo pačiu metu gali būti imamas 

kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys, kuris perduodamas tirti nepriklausomai, akredituotai teisės aktų 

nustatyta tvarka arba turinčiai leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos 

elementuose matavimus ir tyrimus laboratorijai. Kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys negali būti 

perduodamas tirti su Šalimis susijusių įmonių laboratorijoms. Apie kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio 

paėmimą pažymima nuotekų mėginio ėmimo akte. Indus kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio paėmimui 

paruošia Abonentas. Kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys plombuojamas. Vandens tiekėjo atstovas 

dalyvauja mėginio plombavime ir pasirašo plombavimo juostoje. Abonentas užtikrina, kad iki tyrimo pradžios 

nebus pažeisti kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygos ir terminas. 



15. Vandens tiekėjui šiame skyriuje nurodytu būdu nustačius, kad Abonento nuotekose teršiančiųjų 

medžiagų koncentracijos viršija šioje Sutartyje nustatytas sutartines išleidžiamų nuotekų užterštumo 

koncentracijas, laikoma, kad Abonentas šias nuotekas leido visą laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų 

mėginio paėmimo iki kito šį faktą paneigusio nuotekų mėginio paėmimo. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų 

kiekis nustatomas pagal apskaitomo mėnesio vidutinį paros kiekį. 

 

 

 

VI. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS 
 

16. Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, įskaitant nuotekų valymo kainą už bazinės 

taršos koncentracijos padidėjimą bei pardavimo kainą, paviršinių nustatomos ir keičiamos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

17. Apie pasikeitusias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Vandens tiekėjas 

praneša Abonentui, apie tai paskelbdamas vietos spaudoje ir savo interneto svetainėje. 

 

VII. ATSISKAITYMO TVARKA 
 

18. Abonento suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio (-ių) vandens skaitiklio (-ių) 

rodmenis.  

19. Vandens tiekėjo priimtų iš Abonento tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens 

kiekiui. Jei teisės aktų nustatytais atvejais ar Vandens tiekėjo iniciatyva yra įrengti nuotekų skaitikliai,  

Vandens tiekėjo priimtų iš Abonento tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal šių skaitiklių rodmenis. 

20. Vandens tiekėjas pagal savo paties nuskaitytus ar Abonento pateiktus skaitiklių rodmenis ar kitu 

šioje Sutartyje numatytu būdu apskaičiuoja mokėtinas sumas už per mėnesį suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas) 

nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia (išsiunčia paštu arba, Abonentui prašant, elektroniniu paštu) sąskaitą 

Abonentui iki kito mėnesio ..7.... dienos. Sąskaitų pateikimo diena laikoma sąskaitų išsiuntimo diena.. 

21. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį, suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas Abonentas sumoka 

Vandens tiekėjui iki po ataskaitinio mėnesio 30 dienos. 

Šalys susitaria, kad sąskaitą siunčiant paštu sąskaita laikoma Abonento gauta per 3 (tris) dienas nuo 

jos išsiuntimo dienos.. 

22. Abonento įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu 

eiliškumu. 

23. Jeigu Abonentas apmoka didesnę, negu Vandens tiekėjo sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta 

suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Abonentas nenurodo 

kitaip. 

 

VIII. ATSAKOMYBĖ 
 

24. Abonentui laiku neatsiskaičius už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, 

Vandens tiekėjas už kiekvieną sumokėti pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,03(trijų šimtųjų) procentų dydžio 

delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka Vandens tiekėjas gali 

skaičiuoti palūkanas, bei gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą) 

Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), numatyta tvarka. 

25. Sugedus įvadiniam vandens skaitikliui ne dėl Abonento kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo 

skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir apie tai Abonentui iki Vandens tiekėjo atlikto patikrinimo informavus 

(raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) Vandens tiekėją, Abonentui patiekto vandens 

kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas vandens skaitiklis, nustatomas, vadovaujantis vidutiniu per parą 

sunaudojamo vandens kiekiu, kuris nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių suvartojimo vidurkį, o jei 

vandens skaitiklis sugedo nepraėjus dviem mėnesiams, suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal laikotarpio, 

kurį buvo tiekiamas vanduo, vandens suvartojimo vidurkį. 

26. Patikrinimo metu Vandens tiekėjui nustačius, kad vandens skaitiklis yra sugedęs (neveikia), 

užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista vandens skaitiklio plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie 

vandens skaitiklio, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės vandens skaitiklio 

sparnuotei stabdyti norint sumažinti skaitiklio rodmenis (skaitiklis įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matomos 



mechaninio poveikio žymės ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar 

deformuotas skaitiklio korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas) ir apie šiuos pažeidimus nebuvo 

informuotas Vandens tiekėjas (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.), Abonento 

sunaudoto vandens kiekis nustatomas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir 

priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 

D1-629 (Žin., 2007, Nr. 19-742; 2011, Nr. 5-173, Nr. 161-7645), 161 ir 174 punktuose nurodytu būdu. 

27. Abonento šioje Sutartyje nustatytos sutartinės išleidžiamų nuotekų teršiančių medžiagų 

koncentracijos prilyginamos faktinėms, jeigu patikrinimo metu atlikus nuotekų laboratorinius tyrimus 

nenustatomas numatytų koncentracijų viršijimas. 

28. Abonentui išleidus nuotekas, kuriose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šioje Sutartyje 

nustatytas bazines, o kitų teršiančių medžiagų – Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 

110-4522), 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas 

didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, jis turi sumokėti Vandens tiekėjui už padidėjusios ir (ar) 

specifinės taršos nuotekų valymą pagal sutartines ar tyrimo metu nustatytas teršiančių medžiagų koncentracijas 

už kiekvieną viršytą taršos elementą. Atlikus tyrimą laikoma, kad Abonentas šias nuotekas leido visą 

laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų mėginio paėmimo iki kito šį faktą paneigusio nuotekų mėginio 

paėmimo. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal apskaitomojo mėnesio vidutinį paros kiekį. 

Mokėjimai už padidėjusios ir (ar) specifinės taršos nuotekų valymą apskaičiuojami vadovaujantis Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos2013m.birželiomėn.17 d. nutarimu Nr. O3-221 patvirtintu Nuotekų 

valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašu (Žin., 2011, Nr. 101-4769). 

29. Abonento prašymu atlikus pakartotinį tyrimą ir nustačius pakartotiną išleidžiamų nuotekų 

užterštumo koncentracijų viršijimą, Abonentas už padidėjusios ir (ar) specifinės taršos nuotekų valymą moka 

pagal pakartotinio tyrimo rezultatus iki kito nuotekų tyrimo, kurį atlieka Vandens tiekėjas savo iniciatyva arba 

Abonento prašymu. Abonentui išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis. 

30. Jei Abonento išleidžiamų nuotekų ChDS/BDS7 santykis yra didesnis kaip 3, nuotekų valymo kaina 

už padidėjusią taršą (pagal BDS7) didinama tokiu santykiu, kokiu buvo viršijamas ChDS/BDS7 santykis. Jei 

ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3, Abonentas privalo įvertinti, ar išleidžiamos nuotekos nėra toksiškos. Jeigu 

nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal 

BDS7), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas 

leidžiamas. 

31. Abonentui sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės viršijus Sutartyje numatytas sutartines teršiančiųjų 

medžiagų koncentracijas, Abonentas įsipareigoja per  5 (penkias) darbo dienas Sutartyje deklaruoti didesnes 

taršos koncentracijas atsižvelgiant į 3 (trijų) laboratorinių tyrimų rezultatų vidurkį. Abonentui nevykdant šio 

įsipareigojimo Vandens tiekėjas įgyja teisę po 5 (penkių) darbo dienų laikyti, kad Sutartyje numatytos 

sutartinės teršiančiųjų medžiagų koncentracijos pakeistos pagal 3 (trijų) laboratorinių tyrimų rezultatų vidurkį. 

Abonentas sustabdęs gamybinės veiklos vykdymą ar pakeitęs gamybinę veiklą turi teisę pakeisti Sutartyje 

numatytas sutartines teršiančiųjų medžiagų koncentracijas. 

32. Abonentui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas sutarties sąlygas, taip pat jei 

Abonentui pradėta bankroto procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad 

Abonentas nevykdys savo prievolių pagal sutartį, Vandens tiekėjas turi teisę nustatyti trumpesnius 

atsiskaitymo terminus, pareikalauti iš Abonento už tiekiamą geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymo nuotekų 

tvarkymo paslaugas mokėti iš anksto (avansu). Tokiu atveju, Abonentas už per kitą ataskaitinį laikotarpį 

reikalingą pateikti geriamąjį vandenį, nuotekų tvarkymo paslaugas moka pagal Vandens tiekėjo pateiktą 

sąskaitą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Išankstinio apmokėjimo dydis 

yra lygus praėjusio ataskaitinio laikotarpio mokesčio už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą dydžiui. 

Atliktas išankstinis apmokėjimas užskaitomas pagal faktinį geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  paslaugų 

suvartojimą per ataskaitinį laikotarpį – permokėta suma įskaitoma į būsimąjį mokėjimą, o nesumokėtą sumą 

Abonentas sumoka sutarties 21 punkte nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 



33. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vandentvarkos ūkio valdymo, administravimo, 

eksploatavimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką. 

34. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, 

Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 

68-1652). 

35. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento. Sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui. 

Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau 

kaip prieš 30 kalendorinių dienų, Abonentui visiškai atsiskaičius su Vandens tiekėju už patiektą vandenį ir 

ūkio-buities bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas. 

36. Vandens tiekėjas, gavęs informaciją iš Abonento, Valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų 

asmenų apie statinio savininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir 

laikyti, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 

5 dalį konkliudentiniais veiksmais sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su nauju 

statinio savininku. 

37. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento nustoja galioti anksčiau sudaryta sutartis dėl vandens 

tiekimo į šioje Sutartyje numatytą statinį ir nuotekų tvarkymo. 

38. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams 

arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties 

nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai 

veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją, o iki tokios nuostatos pakeitimo 

vadovautis naujai įsigaliojusiomis imperatyviomis teisės normomis. 

39. Jei Abonento geriamojo vandens naudojimo įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo 

vandens tiekimo tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su geriamojo vandens tiekimu, netaikomi. Jei 

Abonento nuotekų įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo nuotekų tinklų, tai šios Sutarties punktai, 

susiję su nuotekomis, netaikomi. 

40. Šalys įsipareigoja raštiškai per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie savo rekvizitų 

pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie rekvizitų pasikeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, 

atliktų šioje Sutartyje numatytais rekvizitais. 

41. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti 

tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Vandens tiekėjo buveinės vietą. 

 42. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai 

Šaliai. 

 

VANDENS TIEKĖJAS                                                           ABONENTAS   
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_________________________________ 

Adresas__________________________ 

Įmonės kodas: ____________________ 

PVM mokėtojo kodas: _____________           

a.s.  

bankas:   

Telefonas: ________________________  

El. p_____________________________ 

 

________________________________            ____________________________________                             

--------------------------------------------                          -------------------------------------------------------   

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

                      A.V. A.V. 


