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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS  
 

20__ m. ...............................mėn....... d.   Nr.   

Šilalė 

 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Šilalės vandenys“, kodas 176523470, buveinės adresas  Rytinio Kelio g. 4, 

75124 Šilalė (toliau – Tiekėjas), atstovaujama ..............................................., veikiančio pagal Tiekėjo įstatus, ir 

..................................., kodas ........................, buveinės adresas ................................... (toliau – Abonentas), 

atstovaujamas ...................................................................., veikiančio pagal Abonento nuostatus, toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagal šią Sutartį Tiekėjas tiekia Abonentui iki vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės 

reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – vanduo) ir teikia buitinių nuotekų tvarkymo paslaugas, 

vadovaudamasis 2006 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymu Nr. X-764 ir kitais teisės aktais. 

2. Abonento valdomoje teritorijoje pakloti vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklai iki pirmos požeminės sklendės 

ir (arba) nuotekų šulinio, esančių prie valdos ribos, yra jo (jų) nuosavybė, kuriuos jis (jie) eksploatuoja ir 

remontuoja savo lėšomis. Už vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų eksploataciją, galimus gedimus juose ir to 

pasekmes bei vandens kokybę atsako Abonentas nuo pasijungimo prie tinklų vietos. 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

       3. 

       4. 

       5. 

 

 

        

 

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 

6. Tiekėjas įsipareigoja: 

6.1. 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, numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas vandens tiekimas ir (ar) 

nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Abonentui; 

6.2. eksploatuoti (atlikti techninę priežiūrą, keisti, remontuoti, (jei sugedo ne dėl Abonento kaltės) organizuoti 

metrologinę patikrą) Tiekėjo nuosavybėje esantį (-čius) vandens skaitiklį (-ius); 

6.3. vesti vandens apskaitą pagal Abonentui priklausančiuose objektuose įrengto (-ų) vandens skaitiklio (-ių) 

parodymus, o jei vandens skaitiklis (-iai) neįrengti – pagal Šilalės rajono savivaldybės patvirtintas vandens 

suvartojimo normas; 

6.4. vykdyti šią Sutartį ir vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų teikimą. 

7. Abonentas įsipareigoja: 

7.1. naudotis Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, nepažeidžiant kitų asmenų teisėtų interesų, neteršiant aplinkos, 

taupant vandens išteklius; 

7.2. leisti Tiekėjo atstovui (-ams) patikrinti Sutarties 3 punkte nurodytame objekte įrengto (-ų) vandens 

skaitiklio (-ių) eksploatacijos sąlygas ir parodymus; 
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7.3. užtikrinti Sutarties 3 punkte nurodytame objekte esančio (-ių) vandens skaitiklio (-ių) bei plombų apsaugą 

ir sudaryti tinkamas vandens skaitiklio (-ių) eksploatavimo sąlygas, kad vandens skaitiklis (-iai) neužšaltų, nebūtų 

apsemtas (-i) vandeniu, nebūtų sudaužytas (-i), mechaniškai ar kitokiu būdu stabdomas (-i). Sugedus vandens 

skaitikliui (-iams) ar nutraukus jo (-ų) plombą (-as) nedelsiant pranešti UAB ,,Šilalės vandenys“ telefonais: (8-449) 

74 069 arba 8-620 76 231. Radus nutrauktą plombą (-as) ar sugedusį (-ius) vandens skaitiklį (-ius), per mėnesį 

suvartoto vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus nustatomas vadovaujantis šios Sutarties 17 punktu; 

7.4. be Tiekėjo sutikimo nenuimti, nekeisti, neperkelti vandens skaitiklio (-ių) į kitą vietą, nenuimti vandens 

skaitiklio (-ių) ar kitų įrenginių plombų, neprisijungti prie vandentiekio ar nuotekų tinklų; 

7.5. neviršyti šių išleidžiamų ir (ar) atvežamų nuotekų taršos elementų koncentracijų ir rodiklių: 

 

 

Rodiklis Koncentracija, mg/l 

BDS 7 250 

ChDS 83 

Maksimali temperatūra o C 45 

 

7.6. laiku atsiskaityti už Tiekėjo suteiktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei pardavimo kainą; 

7.7. vykdyti šią Sutartį ir vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų teikimą. 

 

IV. PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMAS 

 

8. Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiama vandens 

tiekimo, nuotekų tvarkymo ar pardavimo kaina, nauja kaina pradedama taikyti nuo jos patvirtinimo dienos. Apie 

kainos pasikeitimą Abonentas informuojamas paskelbiant apie naują kainą Šilalės rajono spaudoje ir Tiekėjo 

pateikiamose Abonentui sąskaitose. 

10. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pakeičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, kaina perskaičiuojama 

(mažinama ar didinama) proporcingai pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo dydžiui. Perskaičiavimas atliekamas 

per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiamas mokesčio 

tarifas, įsigaliojimo dienos. 

11. Kai Abonento išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija Sutarties 5.5 punkte nurodytus taršos rodiklius ir 

koncentracijas, Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatyta nuotekų tvarkymo kaina didinama vadovaujantis 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1 – 91 patvirtinta Mokesčio už padidintą ir 

specifinę taršą skaičiavimo ir taikymo tvarka (http://www.silale.lt/Teises-aktai/Tarybos-sprendimai). Už kontrolinį 

nuotekų mėginio paėmimą ir tyrimo atlikimą moka Abonentas. 

12. Paslaugų sutartis sudaroma ir vykdoma Lietuvos Respublikos valiuta – litais. Pasikeitus Lietuvos 

Respublikos valiutai – litui, visi pirkimo sutartyje nustatyti mokėjimai bus perskaičiuojami į atitinkamą Lietuvos 

Respublikos valiutą pagal atsakingų institucijų nustatytą tvarką. 

 

V. APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

13. Abonento suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal vandens skaitiklio (-ių) rodmenis. Tiekėjo priimtų iš 

Abonento tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui. 

14. Už kiekvieną mėnesį suvartoto vandens tiekimą ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas bei pardavimo kainą 

Abonentas atsiskaito Tiekėjui pagal Tiekėjo išrašytas sąskaitas per einamąjį, už kurį išrašyta sąskaita, arba sekantį 

po jo einantį mėnesį, bet ne vėliau kaip iki dar kito mėnesio 1 d.  Pavėlavus ar nepilnai apmokėjus sąskaitą 

skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo mokėtinos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; 

14. Sąskaitą Tiekėjas kartą per mėnesį išrašo ir išsiunčia Abonentui elektroniniu paštu 

taurages.apskr.rastai@vmi.lt arba pateikia Tiekėjo kontoroje, Rytinio Kelio g. 4, Šilalėje, prieš tai Abonentui 

pristačius (arba atsiuntus į elektroninį paštą  H2Osaskaita@silalesvandenys.lt) pažymą su jo objekte esančio (-ių) 

vandens skaitiklio (-ių) rodmenimis. Gautą elektroniniu paštu sąskaitą Abonentas patvirtina atsiųsdamas Tiekėjui 

informacinį pranešimą iš karto po jos gavimo. Kai vandens skaitiklių nėra ar jie sugadinti dėl Abonento kaltės, 

sunaudoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal Šilalės rajono savivaldybės patvirtintas vandens sunaudojimo 

normas. Užpildyta ir Abonento ar jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma pateikiama UAB ,,Šilalės vandenys“ 

abonentų skyriui kiekvieno mėnesio 20–25 dienomis. Jei Abonentas naudojasi vandens tiekimo ir nuotekų 

http://www.silale.lt/Teises-aktai/Tarybos-sprendimai
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tvarkymo paslaugomis, bet nepristato pažymos, Tiekėjas prieš 3 dienas raštu įspėjęs Abonentą, gali nutraukti ar 

apriboti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą. 

15. Jeigu Abonentas abejoja sąskaitų teisingumu, jis privalo jas apmokėti ir per 15 darbo dienų nuo sąskaitos 

gavimo pareikšti Tiekėjui raštišką pretenziją. Jeigu pretenzija teisinga, Tiekėjas įsipareigoja Abonento permokėtą 

sumą užskaityti kaip apmokėjimą už Tiekėjo suteiktas paslaugas per sekantį mėnesį po pretenzijos gavimo. 

16. Jeigu Abonentas neapmoka visos sąskaitos už Tiekėjo suteiktas paslaugas daugiau kaip 30 dienų, 

skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos, Tiekėjas prieš 10 dienų įspėjęs Abonentą gali 

nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą. 

 

 

17. Jeigu Abonentas turi skolų Tiekėjui, tai Abonento įmokos už Tiekėjo suteiktas paslaugas skiriamos: 

 pirma – delspinigiams apmokėti; 

 antra – seniausios skolos grąžinimui; 

 trečia – einamojo mėnesio įmokoms. 

18. Jei Abonento išleidžiamų nuotekų bent vieno komponento tarša yra didesnė nei numatyta Sutarties 5.5 

punkte, tai kaina už visą einamąjį mėnesį didinama Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Padidinta 

kaina skaičiuojama iki Abonento išleidžiamos nuotekos neviršys šios Sutarties 5.5 punkte numatytų nuotekų taršos 

koncentracijų. 

19. Kai negalima užrašyti Sutarties objekte esančio (-ių) vandens skaitiklio (-ių) duomenų (negalima patekti į 

vandens apskaitos mazgo patalpas, vandens skaitiklis sudaužytas, sušalęs, apsemtas vandeniu, nuplėšta vandens 

skaitiklio, apvedamosios linijos ar ventilio plomba, nustatomas savavališkas prisijungimas arba prisijungimas prie 

vandentiekio ar nuotekų tinklų apeinant vandens skaitiklį), tai per mėnesį sunaudoto vandens ir pašalintų nuotekų 

kiekis nustatomas pagal įvado skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 metrų per sekundę greičiu 24 valandas 

per parą visą laikotarpį nuo pažeidimo dienos. Jeigu pažeidimo dienos nustatyti neįmanoma, vandens ir išleistų 

nuotekų kiekis taip skaičiuojamas visą mėnesį. 

 

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

20. Šalys nėra atsakingos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nepaprastosioms aplinkybėms, kurių 

negalima nei numatyti, nei išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Šios aplinkybės nustatomos ir 

patvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 

patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėmis. 

21. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl šios Sutarties 19 punkte nurodytų aplinkybių, privalo kaip 

galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi Šalis 

privalo atlyginti dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius. 

22. Jei ši Sutartis dėl 19 punkte nurodytų aplinkybių negali būti vykdoma daugiau kaip 6 mėnesius, bet kuri iš 

Šalių gali vienašališkai pareikšti apie šios Sutarties nutraukimą. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Šia Sutartimi neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. 

nutarimu Nr. 126 patvirtintos Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos bei kiti teisės aktai, 

reglamentuojantys vandentvarkos ūkio veiklą. 

24. Sutartis neterminuota ir įsigalioja nuo jos pasirašymo datos. 

25. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

26. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu. 

27. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami išankstinio ginčų sprendimo tvarka. 

28. Dėl Sutarties vykdymo kylantys ginčai, kurių nepavyko išspręsti Šalių tarpusavio susitarimu ir išankstinio 

ginčų sprendimo ne teisme tvarka, sprendžiami  pagal Lietuvos Respublikos įstatymais numatytą teismingumą. 

29. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, patvirtintais Šalių atstovų parašais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 
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 Tiekėjas                                                                   Abonentas 

 

UAB „Šilalės vandenys“  

Rytinio Kelio g. 4, 75124 Šilalė  

Kodas 176523470  

PVM mokėtojo kodas LT 765234716  

A. s. LT72 4010 0445 0002 0273  

Telefonas (8 449) 74 205  

Faksas (8 449) 74 205  

El. paštas info@silalesvandenys.lt 

Svetainė www.silalesvandenys.lt 

 

 

 

UAB „Šilalės vandenys“ direktorius   ....................................................................................... 

 

 

                                             A.V.                                                                          A.V. 


