
Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo 

 SUTARTIS  Nr. .... 
 

 

        Molėtai ,                                                                                      2023 m. ....................... mėn...... d. 

 

 
               UAB ”Molėtų vanduo”, toliau vadinama “Tiekėju”, atstovaujama  direktoriaus Gintauto Maniušio ,  

veikiančios pagal įmonės įstatus ir ....................................................................... , toliau  vadinama “Abonentu”, 

atstovaujama  ………………………………………….. , veikiančios pagal įmonės įstatus , sudarėme šią sutartį: 

 

Bendrosios sąlygos 

 

1.Tiekėjas tiekia vandenį ir šalina nuotėkas centralizuotais tinklais,toliau vadinama “Paslaugas”,o Abonentas jas 

priima ir apmoka. 

 

Šalių teisės ir pareigos 

 
2.Šalys įsipareigoja vadovautis šia sutartimi,Lietuvos Respublikos įstatymais,Vyriausybės   nutarimais  ir kitais 

teisės aktais. 

3.Tiekėjo ir Abonento turtinės priklausomybės ir eksploatacinės ribos nustatomos vandentiekio ir nuotėkų tinklo 

nuosavybės ribų aktais (.... priedas).Šis priedas yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

4.Tiekėjas įsipareigoja: 

4.1.Tiekti Abonentui (iki turtinės priklausomybės ribų) higienos normas atitinkančio vandens ir priimti  (nuo 

turtinės priklausomybės ribų) iš jo nuotėkų orientacinius kiekius: 

 ...............  kub.m.per metus, ............... m3/d. .................... m3/ hmaks. 

4.2.Pranešti (raštu, telefonu, el.paštu ar paskelbiant vietiniame laikraštyje) vartotojui ne vėliau kaip prieš 24 val. 

apie numatomą ir nedelsiant apie neplanuotą paslaugų tiekimo nutraukimą. 

4.3.Pateikti  iki einamojo (poataskaitinio ) mėnesio 5  dienos imtinai sąskaitą  už suteiktas Paslaugas  , pagal 

galiojančius tarifus.Apie tarifų pasikeitimą informacija paskelbiama vietiniame laikraštyje. 

5. Abonentas įsipareigoja: 

5.1.Neviršyti šios sutarties 4.1. punkte nurodytų maks. paslaugų kiekių. 

5.2.Neviršyti iš viso objekto šalinamų teršalų koncentracijų nuotėkose: 

5.2.1. BDS7 -  160 mgO2/l ,   suspenduotos medžiagos – 130  mg/l , naftos produktai   - 1,0   mg/l , 

riebalai  - 30,0  mg/l , detergentai  - 2,0   mg/l , bendras azotas -  30  mg/l , bendras fosforas  10,0  mg/l ,  

5.2.2. Kitos pavojingos ir prioritetinės pavojingos medžiagos į nuotekų surinkimo sistemą išleidžiamos 

vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymas 2006 05 17 D1 – 236 ,,Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo‘‘ 1 ir 2 priedais. 

5.2.3.  Abonentas, ketinantis išleisti arba išleidžiantis gamybines nuotekas į Tiekėjo valdomą nuotakyną, privalo 

informuoti Tiekėją , kiek ir kokių (nurodyti koncentraciją ir kiekį) prioritetinių pavojingų ir/ar pavojingų medžiagų 

su nuotekomis bus išleidžiama. Tokią veiklą reglamentuoja Nuotekų tvarkymo reglamentas(toliai Reglamentas) 

nustato pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti 

aplinką nuo taršos. Jei su nuotekomis išleidžiamų pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už 

Reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir/ar 

kuriose yra Reglamento 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, veiklos vykdytojai privalo užtikrinti 

šių medžiagų kontrolę ir apskaitą bei nustatyta tvarka teikti informaciją nuotakyno valdytojui. 

5.2.4. Abonentas į  Tiekėjo nuotakyną išleidžiantis gamybines nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų 

koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų 

surinkimo sistemą“vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų 

prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti 

prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui nutraukti  prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir 

numatomi konkretūs šių priemonių įgyvendinimo terminai. Abonentas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų 

įgyvendinimo terminus privalo pateikti Tiekėjui, AAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai. 

5.3. Viršijus 5.2. punkte nustatytas nuotekų užterštumo koncentracijas, bus taikomas papildomas tarifas už 

padidintą taršą.  

5.4..Leisti Tiekėjo atstovams , pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti prie šulinių, esančių Abonento 

privačioje valdoje, nustatyti nuotėkų kokybę, tikrinti apskaitos mazgus, prietaisų parodymus. Abonentas turi 

dalyvauti Tiekėjui atliekant šiuos darbus, pasirašyti tikrinimo aktus.Abonentui atsisakius pasirašyti aktą, pretenzijos 

dėl Tiekėjo surašyto akto teisingumo , negali būti taikomos. 

5.5.Tinkamai prižiūrėti apskaitos mazgą, jo patalpą, saugoti apskaitos prietaisus, įrenginius ir plombas, jų 

sugadinimo atveju nedelsiant pranešti Tiekėjui, atlyginti jam jų remonto ,keitimo, metrologinės patikros išlaidas jei 



Abonentas parašys prašymą dėl apskaitos prietaiso kontrolinės metrologinės patikros ir patikros rezultatas bus 

teigiamas. 

5.6.Užrašyti Paslaugų apskaitos prietaisų rodmenis kiekvieno mėnesio 25 dieną ir per 3 kalendorines dienas 

pranešti Tiekėjui raštu, arba el. paštu, arba deklaruoti savitarnos portale šiuos rodmenis , prieš tai buvusio 

laikotarpio rodmenis , jų skirtumą  ir juos fiksavusio prietaiso numerį. 

5.7. Savo lėšomis iki nustatytos eksploatavimo ribos eksploatuoti, renovuoti, remontuoti Paslaugų tiekimo tinklą. 

 

Atsiskaitymo tvarka 

 

6.Už paslaugas Abonentas atsiskaito su Tiekėju pagal jo pateiktas  sąskaitas  , per  10  kalendorinių dienų  nuo 

sąskaitos gavimo. Laiku neapmokėjus Abonentas Tiekėjui moka  0,2  % delspinigius už  kiekvieną pradelstą 

kalendorinę dieną, nuo neapmokėtos sumos. 

7.Jeigu Abonentas Tiekėjui laiku nepateikė apskaitos prietaisų rodmenų(priimtų Paslaugų kiekio), tai už ataskaitinį 

laikotarpį atsiskaitoma pagal dviejų paskutinių mėnesių vidurkį . Kai Abonentas praneša apskaitos prietaisų 

rodmenis , toliau atsiskaitoma pagal šiuos rodmenis kaip pradinius ,perskaičiavimas už ataskaitinius laikotarpius ,  

kai nebuvo pranešti rodmenys, neatliekamas. 

8.Jeigu Abonentas abejoja sąskaitos teisingumu, jis vis tiek privalo ją apmokėti šioje sutartyje nustatytais terminais 

ir per 15 kalendorinių dienų pareikšti tiekėjui raštišką pretenziją. 

9.Abonento mokėjimai apskaitomi tokiu eiliškumu:skolos PVM ,skola už praėjusio mėnesio priimtas Paslaugas, 

skolos delspinigiai, eilinio mokėjimo PVM, eilinio mokėjimo Paslaugos, delspinigiai. 

 

Šalių atsakomybė 

 

10.Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

11.Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami abipusiu susitarimu ,o nesutarus teismine tvarka, tame Lietuvos 

teisme, kurio veikimo teritorijai  priklauso Tiekėjo buveinė.  

 

Kitos sąlygos 

 

12.Jei nėra įvadinio skaitiklio ,jis sugedęs ar pasibaigęs jo patikros laikas ,suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas 

pagal paskutinių dviejų mėnesių vidurkį arba vidutines suvartojimo normas savivaldybėje. 

13.Atskiras šalių susitarimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų atsakomybės ribų aktas Nr. ..... . 

14.Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. 

 

Sutarties galiojimo laikas 

 

15.Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir yra neterminuota. 

16.Ši sutartis gali būti pakeista , papildyta ar nutraukta raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. 

 

Šalių rekvizitai ir parašai 

 

Tiekėjas: UAB”Molėtų vanduo”,Vilniaus 2a , LT-33141  Molėtai, tel.8 383 52148, 8 383 51011, faks 8 383 52148, 

el.p.: info@moletuvanduo.lt , Įmonės kodas 167524751 , PVM mokėtojo kodas LT675247515, a/s LT 

914010045500020285 AB Luminor bankas. 

Abonentas: 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

Abonento objektai: .............................. g.  ...., Molėtų m. 

 

 

               TIEKĖJAS:                                                                                ABONENTAS: 

 

Direktorius Gintautas Maniušis                                                      Direktorius ..................................... 

                                                                                                    

 ______________________________                                              ____________________________ 

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

 

 

A.V.                                                                                             A.V. 

 

Sutartį ruošė: Plėtros ir pardavimų inžinierius tel. 8 607 70280, el.p. juozas.kerpe@moletuvanduo.lt 
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mailto:juozas.kerpe@moletuvanduo.lt

