
 

 

 
VEŽAMŲ NUOTEKŲ TVARKYMO  

SUTARTIS Nr.  
 

Data 

Pakruojis 

 

UAB „Pakruojo vandentiekis“, įmonės kodas 167922698, buveinės adresas: Pramonės g. 1, 

Pakruojis, veiklą vykdanti pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. birželio 26 d. išduotą 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L-7GVTNT-32, atstovaujama direktoriaus 

Stasio Tamulionio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau tekste – Nuotekų tvarkytojas), ir  

……………………………….………………..,(toliau – Abonentas), (Nuotekų tvarkytojas ir Abonentas 

toliau bendrai vadinami Šalimis) sudarėme šią  sutartį (toliau – Sutartis): 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

1. Sutartis reglamentuoja Nuotekų tvarkytojo ir Abonento santykius, kuriuose nuotekų tvarkytojas 

įsipareigoja priimti iš abonentui priklausančių išsėmimo duobių: ………………………………………………, į 

Pakruojo miesto nuotekų valymo įrenginius nelimituotą nuotekų kiekį. 

2. Bazinio nuotekų užterštumo koncentracijos1: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) – 350 

mg/l, skendinčios medžiagos (SM)- 350 mg/l, bendras azotas (Nb) -50 mg/l, bendras fosforas (Pb) – 10 mg/l.; 

3. Abonentui leidžiamas išvežamų nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros galimybių, nustatomas pagal toliau lentelėje nurodomas nuotekų užterštumo 

koncentracijas:  

 

Teršiančių medžiagų pavadinimas BDS7 SM Nb Pb Riebalai 

Mato vnt. mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Leidžiamos isšvežiamų nuotekų 

užterštumo koncentracijos 
350 350 50 10 50 

Nuotekų užterštumas, kuris negali 

būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo ir 

infrastrutūros galimybių 

350 350 50 10 100 

 

  

 3.1.  Kiti reikalavimai išleidžiamoms nuotekoms į nuotekų surinkimo sistemą: pH ne mažiau 6,5 ir ne 

daugiau 8,5; maksimali temperatūra 300 C, ChDS/BDS7 ≤3. 

4. Abonentas patvirtina, kad išvežamų nuotekų užterštumo koncentracijos atitinka jo pateiktą 

Nuotekų tvarkytojui informaciją apie jo veiklos metu labiausiai tikėtinas, dažniausiai buityje pasitaikančias 

nuotekose esančių teršalų koncentracijas, sudėtį ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius. 

II. NUOTEKŲ TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI  

5. Nuotekų tvarkytojas įsipareigoja: 

5.1. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., išskyrus šioje Sutartyje ir Geriamojo vandens tiekimo ir 

(arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990, numatytus atvejus, kai nutraukiamas ar sustabdomas 

nuotekų priėmimas, išvežti nuotekas, kurias Nuotekų tvarkytojas asenizacijos mašina ar kita specialia 

transporto priemone nuotekoms surinkti (toliau – asenizacijos transporto priemonė) išveža į nuotekų išpylimo 

vietą, Pakruojo miesto nuotekų valykloje, šias nuotekas pašalinti ir jas išvalyti; 

 
1 
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.127 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir 
suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo  (Žin., 2007, Nr. 17-636) nustatyta tvarka. 
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5.2. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomą ir (ar) 

naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, kurio reikia 

nuotekoms priimti ir tvarkyti; 

5.3. užtikrinti informacijos apie Nuotekų tvarkytoją, jo teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų 

kokybę, paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, 

modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų 

struktūrą, vykdomą infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, nuotekų tvarkymo pertrūkių paskelbimą 

Nuotekų tvarkytojo interneto svetainėje ir jos atnaujinimą; 

5.4. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas pareigas. 

III. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 

6. Abonentas įsipareigoja: 

6.1. leisti išvežti į Nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą tik tas 

nuotekas, kuriose teršiančios medžiagos neviršija leidžiamo išleisti nuotekų užterštumo; 

6.2. neleisti išvežti į Nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 

nuodingų  medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros darbą, ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų mišinių , taip pat nevežti 

gamybinių nuotekų, jeigu jų išleidimas nenumatytas Sutarties I dalyje; 

6.3. esant veiklos pokyčiams, dėl kurių kinta nuotekų sudėtis ir kiekis, iš anksto raštu pranešti 

Nuotekų tvarkytojui, labiausiai tikėtinas, dažniausiai Abonento veikloje pasitaikančias nuotekų teršalų 

koncentracijas; 

6.4. atsiskaityti už suteiktas paslaugas šios Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka; 

6.5. imant nuotekų mėginius, užtikrinti galimybę Nuotekų tvarkytojo atstovui paimti nuotekų 

mėginius ir pasirašyti Nuotekų tvarkytojo pateiktą nuotekų mėginio paėmimo protokolą.  

6.6. užtikrinti atitikimą Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo (TAR, 2014-06-17, Nr. 2014-07685; TAR, 2019-01-03, Nr. 2019-00098) 21 straipsnyje nustatytiems 

reikalavimams visą Sutarties galiojimo laikotarpį, esant pasikeitimams, nedelsiant apie tai informuoti Nuotekų 

tvarkytoją ir nutraukti nuotekų transportavimo paslaugų teikimą; 

6.7. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje numatytas pareigas. 

 

 

IV. NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA 

 

7. Nuotekų tvarkytojas kontroliuoja vežamų nuotekų kokybę, imdamas nuotekų mėginius 

nuotekų išpylimo vietoje bei atlikdamas jų laboratorinius tyrimus Nuotekų tvarkytojo laboratorijoje.  

8. Nuotekų tvarkytojas ima nuotekų mėginius pasirinktinai savo nuožiūra. 

9. Paėmus nuotekų mėginį, Nuotekų tvarkytojo ir Abonento atstovai pasirašo nuotekų mėginių 

ėmimo protokole. Abonento atstovui atsisakius pasirašyti nuotekų mėginių ėmimo protokole, jis galioja, tačiau 

apie atsisakymą pasirašyti turi būti pažymėta protokole. Abonento atstovui atsisakius pasirašyti nuotekų 

mėginių ėmimo protokole, Nuotekų tvarkytojas turi teisę atsisakyti priimti nuotekas. 

10. Nuotekų tvarkytojo laboratorijai ištyrus nuotekų mėginį ir nustačius, kad viršytas leidžiamas 

išleidžiamų nuotekų užterštumas,  Nuotekų tvarkytojas kitą darbo dieną nuo visų tyrimo analičių rezultatų 

gavimo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu praneša Abonentui apie tyrimo rezultatus. 

11. Abonento iniciatyva tuo pačiu metu, kai Nuotekų tvarkytojo atstovas ima nuotekų mėginį, 

nuotekų mėginį gali paimti Abonento pasirinktos Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos 

(toliau – Abonento pasirinkta laboratorija) atstovas. Abonentas negali pasirinkti su Abonentu susijusios 

įmonės laboratorijos. Šis nuotekų mėginys plombuojamas. Nuotekų tvarkytojo atstovas dalyvauja mėginio 

plombavime ir pasirašo plombavimo juostoje. Indus šių mėginių paėmimui paruošia ir už nuotekų mėginio 

laikymo, gabenimo sąlygų užtikrinimą bei savalaikį ištyrimą atsako Abonento pasirinkta laboratorija. Gavus 

skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas Abonento pasirinktos laboratorijos nustatytas rezultatas. Už 

Abonento pasirinktos laboratorijos atliktus tyrimus, įskaitant mėginio paėmimą, sumoka Abonentas. 

Abonentas, gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš Abonento pasirinktos laboratorijos, kitą darbo dieną pateikia 

juos Nuotekų tvarkytojui elektroniniu paštu lina.rubasiene@vandentiekis.com. 

12. Kai nustatoma, kad Abonento išleidžiamos nuotekos viršijo leidžiamą išleidžiamų nuotekų 
užterštumą, laikoma, kad Abonentas vežė nuotekas, kuriose teršiančių medžiagų koncentracijos viršijo 

leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą visą laikotarpį nuo mėginio, pagal kurį nustatyta, kad jis viršytas, 

paėmimo datos iki mėginio, pagal kurį nustatyta, kad Abonentas neviršijo leidžiamo išleidžiamų nuotekų 

užterštumo, paėmimo datos. 
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13. Abonentas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas Sutartyje nustatytas Abonentui 

leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, elektroniniu paštu, kreipiasi į Nuotekų tvarkytoją dėl pakartotinio 

nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotinį nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą 

sumoka Abonentas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Nuotekų tvarkytojo sąskaitos gavimo. Pakartotiniai 

nuotekų mėginiai paimami arba pradedami imti per 1 (vieną) darbo dieną nuo prašymo gavimo.  

 

V. NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS 

 

14. Nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, įskaitant papildomą padidėjusios ir specifinės taršos 

nuotekų valymo kainą, nustatomos, keičiamos ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

15. Apie pasikeitusias nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Nuotekų tvarkytojas praneša 

Abonentui, apie tai paskelbdamas viešai (interneto svetainėje). 

 

VI. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

16. Abonentas moka Nuotekų tvarkytojui: 

16.1. Kai Abonento išvežamų nuotekų užterštumas neviršija nuotekų užterštumo, kuris negali 

būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, Abonentas moka už Sutartyje nustatyto 

leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą, išskyrus šios Sutarties 24-25 punktuose 

aptartus atvejus. 

17. Nustačius, kad Abonentas viršijo nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros galimybių, jam taikoma Sutarties VII skyriuje numatyta atsakomybė. 

18. Nuotekų tvarkytojas apskaičiuoja mokėjimus už per mėnesį suteiktas nuotekų tvarkymo 

paslaugas ir išsiunčia šios Sutarties IX skyriuje nurodytu elektroniniu paštu ar kitu su Abonentu suderintu būdu 

sąskaitą Abonentui ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 (dešimtos) 

kalendorinės dienos.  

19. Už kiekvieną mėnesį suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas Abonentas sumoka Nuotekų 

tvarkytojui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo. 

20. Abonento įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje 

nurodytu eiliškumu. 

21. Jeigu Abonentas apmoka didesnę, negu Nuotekų tvarkytojo sąskaitoje nurodyta suma, jo 

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

nenurodo kitaip. 

 

VII. ATSAKOMYBĖ 

 

22. Abonentas, pažeidęs Sutartyje numatytos piniginės prievolės mokėjimo terminą, moka 

Nuotekų tvarkytojui 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 

laiku nesumokėtos sumos. 

23.  Abonentui viršijus Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, išskyrus Sutarties 24 punkte numatytą ūminio teršiančiųjų 

medžiagų išleidimo atvejį, neskaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, nuotekų valymo kaina už 

padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, o pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios 

sutarties standartinių sąlygų aprašo 67 punktą skaičiuojamos netesybos (bauda). 

24. Jei teršiančiųjų medžiagų koncentracija Abonento išleidžiamose nuotekose 5 ar daugiau kartų 

viršija Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

galimybių, Abonentas moka Nuotekų tvarkytojui netesybas (baudą), kurios lygios nuotekų tvarkymo paslaugų 

bazinę kainą ir nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą (kurios turėtų būti sumokėtos, jei 

nebūtų skaičiuojamos netesybos) padidinus tokiu santykiu, kokiu faktinė tarša viršijo Sutartyje nurodytą nuotekų 

užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Laikotarpis, kai 

viršijamas Sutartyje nustatytas užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

galimybių, skaičiuojamas nuo mėginio, kuriame nustatytas viršijimas, paėmimo iki mėginio, kuriame nustatyta 

atitiktis Sutartyje nustatytiems nuotekų išleidimo reikalavimams, paėmimo dienos.  

25. Abonento išvežamų nuotekų ChDS/BDS7 santykis negali būti didesnis kaip 3, jei šios Sutarties 

3.1 punkte nenurodyta kitaip. Kai Abonento išvežamos nuotekos viršija šį santykį, suskaičiuota nuotekų valymo 

kaina už padidėjusią ir savitąją taršą (pagal BDS7) didinama tokiu santykiu, kokiu buvo viršijamas ChDS/BDS7 

santykis. Jei ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3, Nuotekų tvarkytojas privalo įvertinti, ar išvežtos 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 
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26. Jei Abonentas neapmoka sąskaitos už išvežtų nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau kaip 45 

kalendorines dienas, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos, Nuotekų tvarkytojas, įspėjęs 

Abonentą raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti, sustabdyti nuotekų priėmimą. 

27. Šalis, nevykdanti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti kitos šalies patirtą žalą. 

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

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). 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nuotekų tvarkymą. 

30. Iš Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų derybomis. Nepavykus ginčo 

išspręsti derybų būdu, ginčas yra sprendžiamas teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Nuotekų 

tvarkytojo buveinės vietą. 

31. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento, neterminuotam laikotarpiui. Abonentas turi teisę 

nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai pranešęs Nuotekų tvarkytojui raštu prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu 

yra visiškai atsiskaitęs su Nuotekų tvarkytoju. 

32. 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. 

33. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 

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

Šaliai. 
 

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

NUOTEKŲ TVARKYTOJAS 
 

ABONENTAS 
UAB „Pakruojo vandentiekis“  
Pramonės g. 1, 83163 Pakruojis  
Įmonės kodas 167922698  
PVM mokėtojo kodas LT679226917  
a. s. Nr. LT47 4010 0456 0003 0308 AB Luminor bankas 

a.s. Nr. LT81 7300 0100 4047 1751 AB Swedbank 
 

Tel. (8 421) 61227, 61228 

el. pašto adresas info@vandentiekis.com 

gintare.braziene@vandentiekis.com 

 

 

Direktorius Stasys Tamulionis__________             
  

                                                              ____________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

A.V.         
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

A.V.  
 

mailto:info@vandentiekis.com

