
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  

„SŪDUVOS VANDENYS“ 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

S U T A R T I S 

                ____________________ Nr. _______________ 
                           Marijampolė 

 

 Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, toliau vadinama „TIEKĖJU“, atstovaujama 

bendrovės direktoriaus Žydrūno Čekausko (arba įgalioto asmens), _____________________________ 

____________________veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir privataus gyvenamojo namo savininkas 

________________________________________________________________________________ 

(vardas pavardė, gimimo data, adresas) 

________________________________________________________________________________ 

toliau vadinamas „VARTOTOJU“, sudarė šią sutartį: 

I. VARTOTOJO šalto vandens apskaita: 

1. Skaitiklis Nr. …………….. , skersmuo………………..mm, tipas………………… , skaitiklio 
rodmenys pagal paskutinio apmokėjimo sąskaitą ....................... , skaitiklio metrologinė patikra 
atlikta ...................................  

2. Skaitiklio Nr.................. , skersmuo ................. mm, tipas .................................. , skaitiklio 

rodmenys pagal paskutinio apmokėjimo sąskaitą ....................... , skaitiklio metrologinė patikra 

atlikta ..................................  

 
II. TIEKĖJAS įsipareigoja: 
3. Nenutrūkstamai tiekti VARTOTOJUI vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai 

Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. 
rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 (TAR-14024), numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar 
apribojamas vandens tiekimas ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas VARTOTOJUI. 

4. Užtikrinti, kad VARTOTOJUI tiekiamo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės 
parametrai iki įvadinio vandens skaitiklio atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo  vandens įstatymo, 
Lietuvos higienos normos HN24:2003 „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. 

5. 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 (Žin., 2007, Nr. 16-593). 

6. Pateikti VARTOTOJUI apmokėjimo dokumentą  pagal apskaitos prietaiso rodmenis 
arba iki apskaitos prietaiso įrengimo pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį.  
             7. Tikrinti VARTOTOJO vandens apskaitos skaitiklio rodmenis ir jo techninę būklę. 
 

           III.  VARTOTOJAS įsipareigoja: 
            8. Kas mėnesį  deklaruoti geriamojo vandens apskaitos  prietaisų rodmenys , apmokėti už 

TIEKĖJO teikiamas paslaugas pagal galiojančias kainas. Mokėti kartą per mėnesį pagal TIEKĖJO 

išrašytą sąskaitą-pranešimą, ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 

paskutinės kalendorinės dienos. 

             9. Tinkamai įrengti (laisvas, saugus priėjimas)  vietą apskaitos prietaiso montavimui ir 

vykdyti vandens apskaitos mazgo bei plombų priežiūrą. 

           10. Sugedus apskaitos prietaisui informuoti TIEKĖJĄ. 

 

           11.  Neišleisti į Vandens tiekėjo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuotekų, 

kuriose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir 



specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2011-07-29 nutarimu Nr. O3-217 (Žin., 2011, Nr. 101-4769), 4 punkte nustatytas bazines 

taršos elementų koncentracijas, taip pat neišleisti nuodingų ar kitokių medžiagų ar jų mišinių, 

galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą. 

            12. Leisti (suderinus šalims)Vandens tiekėjo atstovams, pateikusiems Vandens tiekėjo 

įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir Vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo 

nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 val. įeiti į Vartotojo gyvenamąjį namą bei 

teritoriją ir sudaryti sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų priėjimą prie apskaitos 

prietaisų) patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, atlikti 

metrologinę patikrą, juos pakeisti.  

13. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais 

teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, 

geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginius, 

užtikrinant jų būklę. 

            

              IV. KITOS SĄLYGOS 

            14. VARTOTOJAS privalo netrukdyti pasijungti kitiems vartotojams  prie jo vandentiekio ir 

nuotekų tinklo. Pajungimas derinamas su tinklų savininku tik tuo atveju, jei tinklai pravesti jo 

žemės ribose. 

            15. TIEKĖJAS gali nutraukti vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse, Viešosios vandens 

tiekimo sutarties standartinių sąlygų numatytais atvejais . 

         16. VARTOTOJAS ir TIEKĖJAS įsipareigoja vykdyti šią sutartį, vadovaudamiesi  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastrūktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, bei kitais teisės aktais nustatyta 

tvarka. 

                17. Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

            18. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais. Po vieną egzempliorių saugo kiekviena šalis. 

               19.   Įvykus tinklų avarijai, VARTOTOJAS privalo leisti TIEKĖJUI atlikti žemės kasinėjimo 

darbus savo sklype. 

           20. VARTOTOJAS:  

           20.1. Naudoja geriamą vandenį ir išleidžia nuotekas 

           20.2. Naudoja geriamą vandenį 

           20.3. Išleidžia nuotekas 

           21. _____________________________________________________________ 

           22. Šalių adresai ir rekvizitai: 

TIEKĖJAS VARTOTOJAS 

 

Vasaros g. 7    Abonento kodas…………………………… 

LT-68114 Marijampolė 

įmonės kodas 151104226    Adresas ............ …………………………. 

a.s. H-LT 557300010002336669    Vardas, pavardė…………………………… 

 „Swedbank“ AB    Telefonas ......... ………………………….. 

Tel. (8~343) 91942   

info@suduvosvandenys.lt 

 

Abonento kodas ………………………………… 

Adresas…………………………………………... 

Vardas, pavardė………………………………….. 

Telefonas ………………………………………... 

Gyventojų skaičius………………………………. 

El.paštas.................................................................

.............................………………………………. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  

Veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-49 (2015-07-17)              ________________________________________________ 

Sutartį užpildė:                                                                                         (vardas, pavardė, parašas) 

Kontrolierė ________________________ 

  (vardas, pavardė, parašas) 


