
ABONENTO PAVIRŠINIŲ IR DRENAŽINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO  

Į MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS 

 

SUTARTIS NR. __ - ____ 

 

20__ m. _____________mėn.  ____  d. 

Skuodas 

  

 UAB “Skuodo vandenys” paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą vykdanti pagal Taršos leidimą 

Nr. TL-KL.7-9/2015, išduotą 2015 m. rugsėjo 21 d., atstovaujama bendrovės vyresniojo 

kontrolieriaus Rimanto Eremino, veikiančios pagal 2018 m. rugpjūčio 24 d. įgaliojimą Nr. R4 - 59, 

toliau vadinama paviršinių nuotekų tvarkytoju, ir ........................, atstovaujama .............................., 

toliau vadinama Abonentu, sudarėme šią sutartį:  

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

                  1.1. Abonento paviršinių ir drenažinių nuotekų transportavimas miesto lietaus nuotekų 

tinklais. 

                  1.2. Sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sudaroma su abonentais, 

kurie turi paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius, prijungtus prie paviršinių nuotekų tvarkytojui 

nuosavybės teise priklausančios ar kitaip jo valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros arba išleidžia paviršines nuotekas į kitą teritoriją, iš kurios paviršinės 

nuotekos patenka į nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo valdomą ir (arba) 

naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.  

 

2. ŠALIŲ PAREIGOS 

 

      2.1. Paviršinių nuotekų tvarkytojas įsipareigoja: 

       2.1.1. Užtikrinti paviršinių ir drenažinių nuotekų priėmimą į miesto paviršinių nuotekų 

tinklus, transportavimą ir jų išleidimą per išleistuvą Nr.__ į atvirus vandens telkinius nuo Skuodo 

miesto ________ g. Nr.___  ___ ha ploto. Nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamentu, pagal abonento pateiktus šios teritorijos, nuo kurios surenkamos 

paviršinės nuotekos, dangų plotus: 
                    stogų dangos                    ha; 

       kietos, vandeniui nelaidžios, dangos                  ha; 

       akmenų grindinys                      ha; 

       iš dalies vandeniui laidus paviršius (pvz., sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.)                  ha;  

       žalieji plotai (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo 

infrastruktūra                      ha; 

                    2.1.2. Užtikrinti, kad abonentui teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir aplinkos ministro 

tvirtinamo Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.    

       2.1.3. Pagal poreikį imti Abonento išleidžiamų nuotekų mėginius ir atestuotoje 

laboratorijoje nustatyti faktinį teršalų (skendinčių medžiagų, BDS7, naftos produktų, PH, ChDS) 

kiekį nuotekose. 

                   2.1.4. Kas mėnesį abonentui pateikti PVM sąskaitą-faktūrą už paviršinių ir drenažinių 

nuotekų bei su jomis patenkančių teršalų transportavimą miesto paviršinių nuotekų tinklus ir atliktą 

laboratorinę nuotekų kontrolę. 

       2.1.5. Pasibaigus kalendoriniams metams pateikti PVM sąskaitą-faktūrą už į paviršinius 

vandenis išleistus teršalus.  

                  2.2. Abonentas įsipareigoja:  



                  2.2.1. Užtikrinti, kad nuotekų, nuleidžiamų į miesto paviršinių nuotekų tinklus 

užterštumas neviršytų šių normų:   

                  - skendinčios medžiagos – 50 mg/l; 

                  - BDS7- 29 mgO2/l; 

                  - Nafta ir jos produktai – 5 mg/l. 

                  2.2.2 Viršijus sutartyje nurodytą abonentui leidžiamą išleidžiamų paviršinių nuotekų 

užterštumą skaičiuojamos netesybos.  

                  Paviršinių nuotekų tvarkytojui atliekant laboratorinę kontrolę ir nustačius, kad viršytas 

abonento ir paviršinių nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodytas abonentui nustatytas 

leidžiamas išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, skaičiuojamos netesybos – 1 kub. metro 

paviršinių nuotekų tvarkymo kaina didinama tokiu santykiu, kuriuo faktinė tarša viršijo sutartyje 

nustatytą abonentui leidžiamą išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumą. Jeigu paviršinės nuotekos 

išleidžiamos ilgiau kaip 24 valandas, viršijimo laikotarpis nustatomas nuo paviršinių nuotekų 

mėginio, kuriame nustatytas viršijimas, paėmimo iki nuotekų mėginio, kuriame nustatyta atitiktis 

sutartyje nustatytiems paviršinių nuotekų išleidimo reikalavimams, paėmimo. 

.                    2.2.3 Neišleisti į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą 

nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą paviršinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūrą nuodingų medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti 

tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą, ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų 

mišinių.  

 2.2.4.   Įrengti ir atžymėti nuotekų mėginių paėmimo vietas. 

        2.2.5. Leisti Paviršinių nuotekų tvarkytojo arba pasamdytiems licencijuotos 

laboratorijos atstovams, Abonento darbo metu, paimti Abonento išleidžiamų nuotekų mėginius. 

        2.2.6. Įvykus avarijai, dėl kurios gali padidėti išleidžiamų nuotekų užterštumas, 

nedelsiant pranešti UAB „Skuodo vandenys“ ir Aplinkos apsaugos departamento Skuodo rajono 

agentūrai.  

                   2.2.7. Apmokėti Paviršinių nuotekų tvarkytojo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už 

paviršinių ir drenažinių nuotekų bei teršalų nuvedimą, iki mėnesio, kuriame pateikta sąskaita, 

pabaigos. Jei sutartis sudaroma Abonentui vykdant viešąjį pirkimą, paviršinių nuotekų tvarkytojas 

apmokėjimo sąskaitą pateikia „E. Sąskaita“ sistemoje, o Abonentas sumoka Tiekėjo išlaidas, patirtas 

teikiant sąskaitas per sistemą. 

 

3. KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

                   3.1. Paviršinių nuotekų tvarkytojai paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas 

apskaičiuoja vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 

nustatymo metodika. 

                   3.2 Paviršinių nuotekų tvarkytojų teikiamų paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų 

transportavimo paslaugų, padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo kainas nustato 

savivaldybių tarybos po to, kai geriamojo vandens tiekėjai, nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų 

tvarkytojai  jas suderina su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.  

 3.3. Mokestis už teršalų išleidimą į paviršinius vandens telkinius apskaičiuojamas,  

remiantis „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ nuostatomis. 

                   3.4. Nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne 

vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, 

jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.  

                   3.5. Jei Abonentas už suteiktas Paslaugas nesumoka paviršinių nuotekų tvarkytojui per 

sutarties 3.4. papunktyje nustatytą terminą, paviršinių nuotekų tvarkytojas, neprarasdamas kitų savo 

teisių gynimo būdų, gali pareikalauti mokėti delspinigius – 0,03 proc. per dieną nuo vėluojamos 

sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo neapmokėtos sumos, pasibaigus mokėjimo terminui, 

iki dienos, kurią Abonentas atsiskaito su paviršinių nuotekų tvarkytoju. 



 

 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  

      4.1. Nustačius, kad dėl Abonento kaltės į atvirus vandens telkinius pateko padidinti 

teršalų kiekiai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pateiktus administracinius 

ieškinius už viršnorminius ir avarinius užteršimus apmoka Abonentas. 

                  4.2. Kilusius nesutarimus šalys sprendžia derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami 

teisme. 

 

5. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS 

 

                  5.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną, jeigu nenurodoma kita sutarties įsigaliojimo 

data, ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu šalys nesusitaria kitaip. 

                   5.2. Sutartis gali būti pakeista abonento, paviršinių nuotekų tvarkytojo abipusiu rašytiniu 

susitarimu. 

                  5.3. Sutartis gali būti nutraukta ir pakeista Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 

nustatyta tvarka. 

                  5.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais. 

 

      

6. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Paviršinių nuotekų tvarkytojas                                     Abonentas 

 

UAB “Skuodo vandenys ”                                        -----------------------------------------------                                                        

Įm. kodas 173820257                                                                                                               

PVM mokėtojo kodas:LT378205219                       ------------------------------------------------                                                          

A/s  LT484010044700010261                                                                         

AB Luminor bank                                                    ------------------------------------------------                                                   

Banko kodas 40100                                                                                                 

Adresas: T. Vaižganto g. 27                                     -----------------------------------------------                                                     

LT-98121, Skuodas                                                                                                     

Tel.(8440)73008                                                       ------------------------------------------------                                                       

El.p.:info@skuodovandenys .lt                                                                                         

El.p.:saskaitos@skuodovandenys.lt                         ------------------------------------------------ 

 

 

                 Vyresnysis kontrolierius                                           _______________________ 
                                                                                                                                                           (Vardas, pavardė) 

 
                                                                                                  

A.V.           Rimantas Ereminas                 ______________________________ 
                                                                                                           (parašas) 

 


