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NUOTEKŲ IŠVEŽIMO IR JŲ TVARKYMO 
SUTARTIS NR.___________ 

 
 

20     m.__________________ d. 
Kretinga 

 
     UAB ,,Kretingos vandenys'' (toliau – Vandens tiekimo įmonė), veiklą vykdanti pagal Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 21 d. išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVNT-14, atstovaujama  direktoriaus Tomo Jurgučio, veikiančio pagal   
bendrovės įstatus  ir______________________________________________________ 
_______________________________ (toliau – Užsakovas), atstovaujama _________________________ 
veikiančio (-os) pagal ______________________________ , (Vandens tiekimo įmonė ir Užsakovas toliau 
bendrai vadinami Šalimis) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis): 

I. SUTARTIES DALYKAS 

                                1. Šia Sutartimi Vandens tiekimo įmonė įsipareigoja Šalių sutartu laiku surinkti  Užsakovo jam 
perduodamas nuotekas, jas nuvežti ir išleisti į Vandens tiekimo įmonės valdomą nuotekų tvarkymo 
infrastruktūrą bei jas išvalyti, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už nuotekų išvežimą ir tvarkymą. 

2. Bazinės išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos: BDS7 – 350 mg/l, SM – 350 mg/l,  
    Nb – 50 mg/l, Pb – 10 mg/l. 

3. Maksimalios (deklaruotos) išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos:  
 

Teršiančių medžiagų pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
BDS7 mgO2/l 2000 
Suspenduotos medžiagos mg/l 3500 
Naftos produktai mg/l  
Riebalai mg/l  
Detergentai mg/l  
Bendras azotas mg/l 50 
Bendras fosforas mg/l 10 
Ph nuo  6.5  iki  8.5 -  
Temperatūra iki  30 0C 0C  
ChDS/BDS7

*   

*Vežamų nuotekų ChDS/BDS7 santykis negali būti didesnis kaip 3, jei Užsakovas Sutartyje 
nedeklaruoja kitaip. 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. 
 

4. Objekto, iš kurios vežamos nuotekos pagal šią Sutartį, duomenys:  
Objekto adresas  Kretingos r. 
Atstumas nuo automašinos pasistatymo vietos iki 
nuotekų sukaupimo rezervuaro, m 

 

Nuotekų sukaupimo rezervuaro tūris, m3  

II. VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI  

5. Vandens tiekimo įmonė įsipareigoja: 
               5.1. šalių iš anksto raštu (faksu, el. paštu ar tiesiogiai pateikiant prašymą Vandens tiekėjui) 

suderintu laiku ir Sutarties 4 punkte nurodytoje vietoje atvykti pas Užsakovą specialia transporto 
priemone (asenizacine mašina) nuotekų surinkimui ir išvežimui. Transporto (asenizacinės mašinos) 



         

priemonės cisternos dydis turi būti Užsakovo nurodytas užsakymo metu;   
            5.2. užsakymus priimti darbo dienomis nuo 800 iki 1700  val.; 

       5.3. užsakymą įvykdyti per  24 val.; 
                  5.4. iš Užsakovo valdomos individualių nuotekų tvarkymo infrastruktūros surinkti Užsakovo 

nuotekas; 
                5.5 nuotekas nuvežti ir išleisti į Vandens tiekimo įmonės valdomą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 

bei jas išvalyti; 
                5.6. savo sąskaita užtikrinti, kad nuotekų pervežimas atitiktų nacionalinius teisės aktus ir 

tarptautinius teisinius dokumentus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, šia Sutartimi numatytos veiklos 
vykdymui reikalingus leidimus, licencijas ir panašius dokumentus; 

                 5.7. tikrinti Užsakovo perduodamų išvežti nuotekų kokybę, paimant nuotekų mėginius nuotekų 
surinkimo vietoje. Vandens tiekimo įmonės laboratorijai ištyrus nuotekų mėginius ir nustačius teršiančių 
medžiagų koncentracijų viršijimą ar nedeklaravimą, apie tyrimo rezultatus Užsakovui pranešti per 1 
(vieną) darbo dieną nuo visų tyrimo analičių rezultatų gavimo. 

II. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

    6.    Užsakovas įsipareigoja: 
                6.1. perduoti Vandens tiekimo įmonei išvežti nuotekas, neviršijančias maksimalių (deklaruotų) 

teršiančiųjų medžiagų koncentracijų ir rodiklių, nurodytų šios Sutarties 3 punkte; 
                6.2.neperduoti vežimui gamybinių atliekų, pavojingų ar kitokių medžiagų ar jų mišinių, galinčių 

sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti Vandens tiekimo įmonės valdomos nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros darbą; 

                6.3.užtikrinti netrukdomą ir patogų Vandens tiekimo įmonės specialios transporto priemonės 
(asenizacinės mašinos) privažiavimą prie Užsakovo valdomos individualių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros tikslu surinkti Užsakovo nuotekas; 

                 6.4.iki nuotekų perdavimo Vandens tiekimo įmonei nuotekas tvarkyti, laikantis teisės aktuose 
numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų, keliamų individualių nuotekų tvarkymui; 

 6.5.atsiskaityti už suteiktas paslaugas šios Sutarties VI-ame skyriuje nustatyta tvarka; 
         6.6.užtikrinti galimybę Vandens tiekimo įmonės atstovui paimti nuotekų mėginius nuotekų surinkimo 
vietoje; 

                6.7.apmokėti už nuotekų mėginių tyrimą, jei yra nustatoma šios Sutarties 3 punkte nurodytų 
teršiančių medžiagų koncentracijų viršijimas ar nedeklaravimas, pagal Vandens tiekimo įmonės pateiktą 
PVM sąskaitą – faktūrą per 10 dienų nuo jos gavimo dienos. 

 
IV. NUOTEKŲ KIEKIO IR KOKYBĖS NUSTATYMAS 

 
               7. Užsakovo perduodamų išvežti nuotekų kiekis nustatomas pagal cisternos tūrį, kuris turi būti 

nurodytas  užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais laikoma, kad cisterna buvo pilna. 
               8. Priėmus nuotekas, surašomas Suteiktų paslaugų aktas, kurį pasirašo Vandens tiekimo įmonės 

atstovas ir Užsakovas ar jo atstovas. 
               9. Vandens tiekimo įmonė kontroliuoja nuotekų kokybę, pasirinktinai imdama nuotekų mėginius jų 

surinkimo vietoje bei atlikdama jų laboratorinius tyrimus. Paėmus nuotekų mėginį, Vandens tiekimo 
įmonės ir Užsakovo atstovai pasirašo nuotekų mėginių ėmimo protokole.  Užsakovas turi teisę tuo pačiu 
metu imti kontrolinį nuotekų mėginį, kuris perduodamas ištirti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamento laboratorijai. Apie kontrolinio nuotekų mėginio paėmimą pažymima nuotekų ėmimo 
protokole. Indus kontrolinio nuotekų mėginio paėmimui paruošia Abonentas. Mėginys plombuojamas. Tuo 
pasirūpina Vandens tiekimo įmonė. Vandens tiekimo įmonės atstovas, dalyvauja mėginio plombavime ir 
pasirašo plombavimo juostoje. Užsakovas užtikrina, kad iki tyrimo pradžios nebus pažeistas kontrolinio 
nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygos ir terminas. Užsakovui ar jo atstovui atsisakius pasirašyti 
nuotekų mėginių ėmimo protokole, arba nesudarius tinkamų sąlygų mėginio paėmimui, Vandens tiekimo 
įmonė turi teisę atsisakyti vykdyti užsakymą. Tokiu atveju Vandens tiekimo įmonės patirtos išlaidos 
atlyginamos VII skyriuje nustatyta tvarka. Mėginiai imami, vadovaujantis Lietuvos standartizacijos 
departamento patvirtintais standartais LST EN ISO 5667-1:2007 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 
dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas“ ir LST EN ISO 5667-3:2006 „Vandens 
kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius“. 



         

 
                                                   

V.  NUOTEKŲ VEŽIMO TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR  
NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS 

 
                   10. Nuotekų vežimo transporto priemonėmis ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos, 

keičiamos ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie pasikeitusias nuotekų 
vežimo transporto priemonėmis ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Vandens tiekimo įmonė praneša 
Užsakovui, apie tai paskelbdama vietos spaudoje.  

 
VI.  ATSISKAITYMO TVARKA 

 
          11. Vandens tiekimo įmonė apskaičiuoja mokėjimus už per mėnesį suteiktas nuotekų vežimo ir           
nuotekų tvarkymo paslaugas  ir išsiunčia paštu, faksu, elektroniniu būdu ar kitu su Užsakovu   suderintu 
būdu sąskaitą, Užsakovui  iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 dienos.     

 12. Už kiekvieną mėnesį suteiktas nuotekų vežimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Užsakovas 
 sumoka  Vandens tiekimo įmonei iki poataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. 
             13. Užsakovo įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje                     
nurodytu eiliškumu. 
             14. Vandens tiekimo įmonė turi teisę atsisakyti priimti siūlomą įmoką arba įskaityti ją šioje               
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu Užsakovas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu numatyta   Sutartyje. 

15. Jeigu Užsakovas apmoka didesnę, negu Vandens tiekimo įmonės sąskaitoje nurodyta suma, 
 jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku   pareiškimu 
Užsakovas nenurodo kitaip. 

 
VII. ATSAKOMYBĖ 

 
             16. Užsakovui laiku nesudarius sąlygų nuotekų surinkimui ir jų išvežimui (neatlaisvintas     
privažiavimas prie Užsakovo valdomos individualių nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar pan.) ar šios 
Sutarties 9 punkte numatytu atveju, t. y. atsisakius pasirašyti nuotekų mėginį lydinčius Vandens tiekimo 
įmonės dokumentus arba nesudarius tinkamų sąlygų mėginiui paimti, Užsakovas atlygina  0,00  Eur 
Vandens tiekimo įmonės patirtas atvykimo išlaidas bei moka 0,00 Eur dydžio netesybas (baudą) už 
kiekvieną Vandens tiekimo įmonės specialios transporto priemonės (asenizacinės mašinos) prastovos 
valandą. 
             17. Užsakovui laiku neatsiskaičius už nuotekų vežimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Vandens 
tiekimo įmonė už kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,02 (dvi  šimtosios) procentų dydžio 
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. 
             18. Užsakovui perdavus nuotekas, kuriose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šios 
Sutarties 3 punkte nustatytas išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas, jis moka Vandens tiekimo 
įmonei netesybas (baudą) už kiekvieną viršytą teršiančių medžiagų koncentracijos elemento valymą. Bauda 
apskaičiuojama 1 m3 išleidžiamų nuotekų valymo kainą, apskaičiuotą už bazinės taršos koncentracijų 
neviršijančių bei padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą (be pridėtinės vertės mokesčio) didinant 
tokiu santykiu  (dviejų skaičių po kablelio tikslumu), kokiu faktinė tarša viršija Sutarties 3 punkte 
nustatytas teršiančios medžiagos koncentracijas. Baudos už kiekvienos teršiančiosios medžiagos elemento 
viršijimą išleidžiamose nuotekose sumuojamos. 
              19. Užsakovui perdavus Sutartyje nedeklaruotas teršiančias medžiagas ar nustačius 10 ir daugiau  
kartų viršijančias šioje Sutartyje deklaruotas teršiančių medžiagų koncentracijas, t. y. ūmius taršos elementų 
išleidimo atvejus, jis turi sumokėti Vandens tiekėjui netesybas (baudą).Bauda apskaičiuojama 1 m3 

išleidžiamų nuotekų valymo kainą, apskaičiuotą už bazinės taršos   koncentracijų neviršijančių bei šioje 
Sutartyje deklaruotų padidėjusios ir specifinės taršos   nuotekų valymą (be pridėtinės vertės mokesčio), 
didinant 10 ir daugiau kartų (dviejų skaičių    po   kablelio tikslumu) visam mėginio paėmimo metu 
surinktam nuotekų kiekiui. Baudos už kiekvienos teršiančiosios medžiagos elemento viršijimą išleidžiamose 
nuotekose   sumuojamos. 
             20. Užsakovo perduotose nuotekose ChDS/BDS7 santykis negali būti didesnis kaip 3, jei šios  
Sutarties 3 punkte nenurodyta kitaip. Kai Užsakovo išleidžiamos nuotekos viršija šį santykį, suskaičiuota 
nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir specifinę taršą (pagal BDS7) didinama tokiu santykiu, kokiu                                                                                
buvo viršijamas ChDS/BDS7 santykis. Jei ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3,  Vandens tiekimo įmonė 



         

privalo įvertinti, ar išleidžiamos į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 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. 
              21.  Jei Užsakovas neapmoka sąskaitos už nuotekų išvežimo ir tvarkymo paslaugas daugiau kaip 
30 dienų, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos, Vandens tiekimo įmonė turi teisę 
atsisakyti išvežti nuotekas. 
               22. Šalis, nevykdanti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti kitos šalies patirtą žalą. 
               23. 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 
 

               24. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos 
įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nuotekų vežimą ir tvarkymą. 
               25. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų derybomis. Nepavykus 
ginčo išspręsti derybų būdu per 30 dienų, ginčas yra sprendžiamas teisme. Teritorinis teismingumas 
nustatomas pagal Vandens tiekimo įmonės buveinės vietą. 

    26. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja neterminuotai. 
                27. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba įspėjus kitą  
šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų. 
                28. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, 
pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties 
nuostatos lieka galioti. 
                29. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 
kiekvienai Šaliai. 

 
IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 
VANDENS TIEKIMO ĮMONĖ 
 

 UŽSAKOVAS 

UAB ,,Kretingos vandenys“ 
Švyturio g.2A  ,  Padvarių k.                                

  ______________________________________ 

                                                                                                        
97157 Kretingos r.sav.                                            

 (vardas ir pavardė arba pavadinimas) 
 ______________________________________ 
_______________________________________ 

  (gyvenamoji vieta ar buveinės adresas) 
Įmonės kodas 163994426  Asmens/Įmonės kodas _____________________ 
PVM mokėtojo kodas LT639944219  PVM mokėtojo kodas______________________ 
 
Tel. (8 445) 7 85 65 

  
Tel. ____________________________________ 

Faks. (8 445) 7 85 68 
El. paštas info@kretingosvandenys.lt 

 Faks. ___________________________________ 
El.paštas________________________________ 

 
 
 

  

Direktorius Tomas Jurgutis  ________________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)            (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
     A. V.                 A. V. 
 


