
 

 

VANDENS TIEKIMO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO  

SUTARTIS Nr.  

 

Molėtai,                                                                                     2022 m.__________mėn.___d. 

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

___________________________________________________ , toliau vadinama (s) “Vartotoju” , sudarėme šią                           

(objekto savininko vardas , pavardė) 

sutartį:   Tiekėjas”centralizuotais tinklais  teikia   _______________________________________________________   

                                                                                             (paslaugų pavadinimas) 

 paslaugas  butui     _______________________________________________________________________________ . 

                                                                        (adresas)                  

I. BENDROJI DALIS 
 

1.1.Šalys įsipareigoja vadovautis šia sutartimi , galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės 

nutarimais ir kitais teisės aktais. 

1.2.Šalys negali perduoti įsipareigojimų pagal šį susitarimą tretiems asmenims. 

1.3.Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas yra pas “Tiekėją”, kitas pas “Vartotoją”. 

1.4.”Tiekėjo” ir “Vartotojo” eksploatacinės tinklų ribos nustatomos šios sutarties 5.2 punkte. 

1.5. „Vartotojas“ patvirtina, kad prieš sutarties pasirašymą „Tiekėjas“ pateikė visą „Vartotojo“ pareikalautą žodinę ir 

rašytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimu bei šia sutartimi 

prisiimtų teisių ir pareigų realizavimo tvarka, šalims pagal šią sutartį tenkančia atsakomybe, taip pat patvirtina, kad 

„Vartotojas“ yra supažindintas su įrengtų apskaitos prietaisų plombų žymenimis, jam išaiškintas draudimas nuimti 

apskaitos prietaisus, juos perkelti į kitą vietą, nuplėšti apskaitos prietaisų plombas. 

 

II. ŠALIŲ  ĮSIPAREIGOJIMAI  IR TEISĖS 
 

2.1.TIEKĖJAS  ĮSIPAREIGOJA:                                                                                                                          

2.1.1.Teikti “Vartotojui” sutartas paslaugas iki atsakomybės ribų, nustatytų šios sutarties 5.2 punkte.                                                                                           

2.1.2.Tiekti vandenį atitinkantį  Lietuvos Respublikos  higienos normas; 

2.1.3. .”Tiekėjas”  turi teisę laikinai nutraukti, sustabdyti arba riboti  paslaugų teikimą  šiais atvejais:  “Vartotojui “ 

pateikus prašymą ir (arba) geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

2.2. VARTOTOJAS  ĮSIPAREIGOJA: 

2.2.1.Leisti  “Tiekėjo” atstovams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patikrinti apskaitos prietaisus , vandentiekio 

ir nuotėkų sistemas  nuo 8.00 val. iki  20.00 val. , prieš tai su „Vartotoju“  suderinus patikrinimo datą ir laiką.  Jei 

“Vartotojas” ar jo atstovas atsisako dalyvauti patikrinime ir (ar) pasirašyti patikrinimo aktą ,  “Tiekėjo “ atstovas apie 

„Vartotojo“ ar jo atstovo atsisakymą dalyvauti surašant aktą ir (ar) jį pasirašyti pažymi abiejuose patikrinimo akto 

egzemplioriuose.  

 2.2.2. . „Vartotojas“  teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais 

pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas 

komunikacijas ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginius, užtikrinant jų būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. 

2.2.3. Pranešti “Tiekėjui” nedelsiant: 

a) apie vandens nutekėjimus tinkluose; 

b) sugedus skaitikliui; 

c) pasikeitus name gyvenančių gyventojų skaičiui ar savininkui ir kitiems šios sutarties 5.3.punkto duomenims. 

 

III. ATSISKAITYMO TVARKA 

 
3.1. “Vartotojas” atsiskaito “Tiekėjui” už paslaugas pagal skaitiklio parodymus. Jeigu dėl techninių priežasčių nėra 

galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų arba jiems  sugedus, kai „Vartotojas“ apie tai 

nepraneša, „Vartotojas“ „Tiekėjui“ už paslaugas atsiskaito geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Laiku  neatsiskaitęs “Vartotojas” “Tiekėjui” moka  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. 

3.2. “Vartotojo” mokėjimai apskaitomi tokia tvarka: skola už praeito laikotarpio priimtas paslaugas , skolos 

delspinigiai,  atsiskaitymas už eilinio laikotarpio paslaugas , delspinigiai. 

3.3.  “Vartotojas” sąskaitas gali apmokėti „Perlo“ terminaluose“, mobiliąja  „Perlas Go“ programėle, „ Lietuvos pašto“ 

skyriuose, parduotuvių „ Maxima“ kasose, per el. bankininkystę, tiesiogiai per savitarną, per „Vieną sąskaitą“, per 

„Elektroninių mokėjimų agentūrą, UAB “Molėtų švara“ kasoje.  

 

 



 

 

 

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 
4.1.Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų  ir 

Civilinio kodekso  nustatyta tvarka. 

4.2. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami abipusiu susitarimu , o nesutarus - Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. Informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus, kurie turi kompetenciją spręsti 

vartojimo ginčus, skelbiama Interneto svetainėje. 

4.3.”Vartotojui” į nuotėkų tinklą išleidus kenksmingas chemines medžiagas, kurios sutrikdo nuotėkų tinklo ar nuotėkų 

valyklos darbą, už padarytus nuostolius apmoka “Vartotojas”. 

 

V. KITOS SĄLYGOS 
 

5.1. Kai skaitiklio, kuris nuosavybės teise priklauso „Tiekėjui“ patikrą ar remontą atlieka “Tiekėjas”, jis gali sumontuoti 

kitą techniškai tvarkingą skaitiklį. 

5.2. Vandentiekio ir nuotėkų tinklų atsakomybės ribų nustatymas : “Tiekėjo” vandentiekio tinklai yra iki namo įvadinio 

apskaitos prietaiso, jei apskaitos prietaiso nėra iki įvadinės namo sklendės. ”Tiekėjo“ nuotėkų tinklai yra magistraliniai  

ir gatvės tinklai iki pirmo prie namo esančio  kontrolinio šulinio. 

5.3.Objekto duomenys: 

5.3.1. vandentiekis _______________, nuotekų sistema ___________________,centralizuotas  karšto vandens 

tiekimas_________________ , vandens  pašildymo sistema_________________, gyventojų  skaičius  _____________,  

laistomo sklypo plotas arais_______________,atsiskaitymo knygelės kodas____________________. 

5.4.Nuotėkų kiekis tolygus sunaudotam vandens kiekiui. 

5.5.  „Vartotojas“, perleidęs patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (ar) teikiamos nuotekų tvarkymo 

paslaugos, kito asmens nuosavybėn, privalo apie tai informuoti „Tiekėją“ ir iki sutarties nutraukimo dienos visiškai su 

juo atsiskaityti už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas bei nutraukti sutartį. 

5.6. Kai “Tiekėjas” tikrindamas “Vartotoją” randa sugadintą vandens apskaitos prietaisą , nuplėštas plombas , grobstant 

vandenį  jam surašomas aktas ,o  vandens suvartojimas skaičiuojamas remiantis geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų 

tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

5.7. Vartotojas sutinka, kad Vandens tiekėjas šios sutarties vykdymo tikslais tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant 

asmens kodą. 

 

VI. SUTARTIES TERMINAS 
 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir  yra neterminuota. 

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

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 

“Tiekėjas”:                                                                                                    “Vartotojas”: 

                                                                                                                                               

UAB”Molėtų vanduo”                                                                ____________________________                                      

Vilniaus 2a , LT-33141 Molėtai,                                                           (Vardas , pavardė ) 

Tel.8 383 51011 , Įm.k.167524751 

PVM mok.k.LT675247515                                                         ____________________________ 

A/s LT 914010045500020285                                                                (Asmens kodas)   

 Luminor Bank AB                                                                                                                                                                                    

                                                                                                     ____________________________ 

                                                                                                                     (Adresas , tel.)                                

 

Direktorius 

Gintautas Maniušis                                                                                                                                                                    

________________________                                                     ___________________________ 

                                                                                                                          ( Parašas) 

 

 

 

Sutartį parengė:_____________________________ 

                         (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 


