
Forma patvirtinta 
UAB „Palangos vandenys“ 
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. 
Įsakymu Nr. V-83 

 
NUOTEKŲ IŠVEŽIMO SUTARTIS NR.  ____________ 

 
________________________           

Palanga 
 

 UAB „Palangos vandenys“, juridinio asmens kodas 152447391, kurios registruota 
buveinė yra Austėjos g. 36, Palangoje, veiklą vykdanti pagal Valstybinės kainų ir energetikos 
komisijos 2015-05-28 išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. 
L7-GVTNT-16, atstovaujama klientų aptarnavimo skyriaus vedėjos Editos Silkauskienės, veikiančio 
pagal 2017-01-23 direktoriaus įsakymą Nr. V-09, toliau vadinama Paslaugų teikėju ir ____________, 
gimimo metai arba asmens kodas _____________adresas ________________________toliau sutartyje 
vadinamas Paslaugos gavėjas (toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalis) 
susitarėme ir sudarėme šią sutartį toliau vadinamą Sutartimi: 

 
I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 
1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Paslaugų teikėjas surenka ir išveža nuotekas iš 

nuotekų kaupimo talpos asenizacine mašina. Asenizacijos transporto priemonės cisternos 
tūris 5,50 kubiniai metrai. 

2. Informacija apie objekto, iš kurio transportuojamos nuotekos pagal šią sutartį: 
2.1 objekto adresas:__________________________, Palanga. 
 

 
II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
 3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
 3.1. Pagal gautą Paslaugų gavėjo pranešimą telefonu Nr. (8 460) 41 220, asenizacine 

automašina išvežti nuotekas iš individualios nuotekų kaupimo talpyklos, esančios 2.1. punkte nurodytu 
adresu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po gauto iškvietimo. 

3.2. Už atliktą nuotekų tvarkymo paslaugą (toliau – Paslauga) pateikti sąskaitą-faktūrą 
Paslaugos gavėjo nurodytu el. paštu ar paštu iki sekančio mėnesio 10 dienos. 

4. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
4.1. Tikrinti iš Paslaugų gavėjo priimtų tvarkyti nuotekų kokybę, paimant nuotekų mėginius. 
4.2. Atsisakyti teikti Paslaugą, jeigu Paslaugos gavėjas neužtikrina nuotekų kaupimo 

rezervuaro tinkamos eksploatacijos, kaip tai numatyta LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatyme, Nuotekų tvarkymo reglamente,  Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, 
eksploatavimo ir kontrolės tvarkos apraše. 

5. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 
5.1. Už atliktas Paslaugas atsiskaityti pagal Paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą iki 

sekančio mėnesio (einančio po Paslaugos atlikimo) paskutinės dienos. 
5.2. Neperduoti vežimui gamybinių nuotekų ar gamybinių atliekų, taip pat nuodingų medžiagų 

ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti Paslaugų teikėjo 
valdomos nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbą, ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų 
mišinių. 

5.3.  Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui perduodamos nuotekos neviršija didžiausios leidžiamos 
išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos (DLK): BDS7 – 350 mg/l, SM – 350 mg/l, Nb – 50 
mg/l, Pb – 10 mg/l. 
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5.4. Užtikrinti netrukdomą ir patogų Paslaugų teikėjo asenizacijos transporto priemonės 

privažiavimą prie Paslaugų gavėjo valdomo nuotekų kaupimo rezervuaro, tuo tikslu surinkti 
Paslaugų gavėjo nuotekas. Atstumas nuo asenizacijos transporto priemonės pastatymo vietos iki 
nuotekų kaupimo rezervuaro turi būti ne toliau kaip 10 metrų. Neužtikrinus Paslaugų gavėjui šių 
sąlygų, Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti suteikti tokių paslaugų teikimą ir vienašališkai nutraukti 
sutartį. 

5.5. Iki nuotekų perdavimo Paslaugos teikėjui nuotekas tvarkyti, laikantis teisės aktuose 
numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. 

5.6. Užtikrinti tinkamą ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo 
rezervuaro eksploatavimą.  

6. Nuotekų kaupimo rezervuarai Paslaugų gavėjo turi būti įrengti ir eksploatuojami 
vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Nuotekų tvarkymo 
reglamento,  Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos 
aprašo nuostatomis. 

7.   Vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės 
tvarkos aprašu, Paslaugos gavėjas privalo užtikrinti nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą. 
Nustačius, kad rezervuaras nesandarus, nedelsiant imtis priemonių jam užsandarinti. 

8.  Pastebėjus aplinkos apsaugos pažeidimus, kitus nustatytų reikalavimų nesilaikymo atvejus, 
Paslaugos teikėjas gali pranešti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos 
regiono aplinkos apsaugos departamento Palangos miesto agentūrai. 

 
III. NUOTEKŲ KIEKIO IR  PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS 

 
9. Paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
10. Apie pasikeitusias nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, Paslaugų teikėjas praneša Paslaugų 

gavėjui, apie tai paskelbdamas viešai (interneto svetainėje).  
11. Priimamų tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas:  
11.1. Palangos miesto teritorijoje (išskyrus Šventąją) - išleidžiant iš Paslaugos gavėjo surinktas 

nuotekas į Paslaugos teikėjui priklausiančią nuotekų priėmimo stotelę, stotelėje atspausdintą kvitą su 
automatiškai nuskaitytu nuotekų kiekiu bei Paslaugos gavėjo duomenimis prisegant prie važtaraščio. 

11.2. Palangos miesto teritorijoje (išskyrus Šventąją) – sugedus (ar dėl kitų kliūčių) nesant 
galimybės išleisti iš Paslaugos gavėjo surinktų nuotekų į Paslaugos teikėjui priklausančią nuotekų 
priėmimo stotelę, priimtų tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal automobilyje esančias priemones. 
Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas vietoje, Paslaugos gavėjas atiduotų tvarkyti nuotekų kiekį 
patvirtina savo parašu važtaraštyje. 

11.3. Palangos miesto teritorijoje (Šventojoje) – po Nuotekų išvežimo sutarties pasirašymo 
priimant tvarkyti nuotekas iš Paslaugos gavėjo, jei išvežančio nuotekas automobilio talpa didesnė, nei 
nuotekų kaupimo talpa, pirmą kartą Paslaugos teikėjas savo sąskaita veža nuotekas į Vanagupės g. 
įrengtą Paslaugos teikėjui priklausančią nuotekų priėmimo stotelę, kurioje įrengtu debitomačiu 
nustatomas išpilamų nuotekų kiekis. Remiantis gautais duomenimis, Paslaugos gavėjui Šventojoje  
nustatomas fiksuotas priimamų tvarkyti nuotekų kiekis. Jei nuotekų kaupimo talpa didesnė, nei 
išvežančio automobilio, priimtų tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal automobilyje esančias 
priemones arba automobilio cisternos tūrį. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas vietoje, 
Paslaugos gavėjas atiduotų tvarkyti nuotekų kiekį patvirtina savo parašu važtaraštyje. 

11.4. Jei Paslaugų gavėjo perduodamų išvežti nuotekų kiekis mažesnis nei 3 kubiniai metrai, 
tokiu atveju Paslaugos gavėjui nustatomas fiksuotas 3 kubinių metrų priimamų tvarkyti nuotekų 
kiekis. 

12. Kiekvienu nuotekų priėmimo tvarkyti atveju Paslaugos gavėjas turi teisę važiuoti kartu su 
Paslaugos teikėjo atstovu į Paslaugos teikėjui priklausančią nuotekų priėmimo stotelę tam, kad 
įsitikintų duomenų tikslumu. Jei Paslaugos gavėjas nepasinaudoja šia teise, vėliau, po nuotekų 
priėmimo tvarkyti ir supylimo į Paslaugos teikėjui priklausančią nuotekų tvarkymo sistemą, 
Paslaugos gavėjas praranda teisę ginčyti atiduotų tvarkyti nuotekų kiekius.  
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IV. ATSISKAITYMO TVARKA 
 

13. Paslaugos teikėjas apskaičiuoja mokėjimus už per mėnesį suteiktas nuotekų tvarkymo 
paslaugas  bei išsiunčia sąskaitą-faktūrą Paslaugos gavėjui iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio 
laikotarpio, 10 (dešimtos) dienos: 

13.1. nurodytu paštu adresu________________________, Palanga                                                   
13.2. nurodytu elektroniniu paštu _______________________ 
14. Už kiekvieną mėnesį suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas  Paslaugos gavėjas sumoka 

Paslaugos teikėjui  ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės 
kalendorinės dienos. 

15. Paslaugos gavėjo įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 
straipsnyje nurodytu eiliškumu. 

16. Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti priimti siūlomą įmoką arba įskaityti ją šioje 
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu Paslaugos gavėjas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu numatyta 
Sutartyje. 

17. Jeigu Paslaugos gavėjas apmoka didesnę, negu Paslaugos teikėjo sąskaitoje nurodyta 
suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku 
pareiškimu Paslaugos gavėjas nenurodo kitaip. 

 
V. ATSAKOMYBĖ 

 
18. Paslaugos gavėjui laiku neatsiskaičius už išvežtų nuotekų tvarkymo paslaugas, Paslaugos 

teikėjas už kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio 
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. 

19. Jei Paslaugos gavėjas neapmoka sąskaitos už išvežtų nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau 
kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos, Paslaugos 
teikėjas įspėjęs Paslaugos gavėją raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali laikinai nutraukti, 
sustabdyti ar apriboti nuotekų išvežimo paslaugą iki Paslaugos gavėjo skolos apmokėjimo. 

20. Šalis, nevykdanti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti kitos šalies patirtą žalą. 

21. 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. 

 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
22. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nuotekų tvarkymą. 
23. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo 

išspręsti derybų būdu, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Paslaugos teikėjo buveinės vietą. Iš Sutarties 
kylančius ginčus ir skundus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo 37 straipsnyje nustatytos kompetencijos ribose nagrinėja šios institucijos: Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba (Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, www.regula.lt), Valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba (Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, www.vmvt.lt), Valstybinė vartotojų 
teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) bei Palangos miesto 
savivaldybės administracija (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, www.palanga.lt). 

24. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja neterminuotai. 
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25. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba įspėjus kitą 

šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų. 
26. 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. 

27. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 
kiekvienai Šaliai. 

 
VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 
 
PASLAUGOS TEIKĖJAS 
 

 
PASLAUGOS GAVĖJAS 

UAB „Palangos vandenys“ __________________________ 
Austėjos g. 36, Palanga (vardas, pavardė) 
Juridinio asmens kodas 152447391             _________________________________        
PVM mokėtojo kodas LT524473917 (adresas) 
a.s. Nr. LT49 7180 6000 0046 7883,  _________________________ 
esanti AB „Šiaulių bankas“ Palangos filiale  
tel. (8 460) 41 221 
el. pašto adresas ofisas@palangosvandenys.lt 

            (telefonas) 
______________________________ 
(el. pašto adresas) 

 
Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas (-a) 
Edita Silkauskienė________________ 
                                                     A.V. 

 
Atstovas_____________ 
(vardas, pavardė, parašas) 
 

 
 

 


