
PAVIRŠINIŲ  NUOTEKŲ  TVARKYMO  SUTARTIS  NR. J83348 

2021-03-09
Šiauliai

  UAB  „Šiaulių  vandenys”,  įmonės  kodas  144133366,  buveinės  adresas  Vytauto  g.  103,  Šiauliai,
Aplinkos apsaugos agentūros išduoto taršos leidimo ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.TL-
Š.8-15/2015,  išdavimo  data  2015  m.  spalio  14  d.,  atstovaujama  plėtros  direktoriaus  Aurimo  Rutkausko,
veikiančio pagal UAB "Šiaulių vandenys" generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. rv.i.-3-90
suteiktus įgaliojimus (toliau – Tiekėjas)

 ir Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, įmonės kodas 145378272, buveinės
adresas  Vilniaus  g.  125,  Šiauliai,  atstovaujamas  gydymo koordinatorės,  pavaduojančios  direktorių,  Danutės
Laurinaitienės, veikiančios pagal įstatus (toliau – Abonentas), toliau Tiekėjas ir Abonentas kartu vadinami Šalys,
o atskirai – Šalimi, sudarėme šią Paviršinių nuotekų tvarkymo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau
išvardintų sąlygų.

I. DUOMENYS APIE ABONENTO TERITORIJĄ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS
1. Teritorijos,  kurios  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,  esančios:  Vilniaus g. 125,  Šiauliai. Duomenys apie Abonento teritorijas ir
paviršinių nuotekų tinklus:

1.1. Abonento bendras teritorijų plotas F = F1 + F2 + F3 = 0, 2863 + 0, 2312 + 0, 0593 = 0, 5741 ha;
1.2.  Abonentui leidžiamas išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas yra: BDS5 – 50 mgO2/l, (BDS7 –

57,5 mgO2/l), skendinčios medžiagos (SM) – 150 mg/l, naftos produktai (NP) – 10 mg/l.
1.3.  Siektinas išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, nustatomas pagal žemiau pateiktoje lentelėje

nurodomas nuotekų užterštumo koncentracijas:

Parametras
Vidutinė metinė

koncentracija, mg/l
Didžiausia momentinė

koncentracija, mg/l
BDS5 25 50

Skendinčios medžiagos 30 50
Naftos produktai 5 7

1.4.  Abonentui  leidžiamą  išleidžiamų  paviršinių  nuotekų  užterštumą  ir  kontroliuojamus  teršalus
Tiekėjas gali nustatyti atsižvelgdamas į Abonento išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį, teršalų koncentracijas,
teritorijos naudojimo pobūdį, jo paties eksploatuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektinį pajėgumą,
vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.  D1-193 patvirtintu
„Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (toliau – Reglamentas).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.  Sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  geriamojo  vandens  tiekimo   ir  nuotekų

tvarkymo įstatymu (toliau – GVTNTĮ),  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo”,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų  tvarkymo  viešosios  sutarties  standartinių  sąlygų  aprašu  (toliau  –  Aprašas),  Reglamentu,  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintomis Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir kitais
paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. 

3.  Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo pardavimo vieta – paviršinių nuotekų atidavimo riba
(-os), nurodyta (-os) Sutarties Priede Nr. 1. 

4.  Šia Sutartimi Tiekėjas  įsipareigoja tvarkyti Abonento paviršines  nuotekas,  patenkančias  į Tiekėjo
paviršinių nuotekų sistemą, o Abonentas įsipareigoja už tai apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

III. TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

5.  Tiekėjas įsipareigoja:
5.1.  priimti ties Sutartyje nustatyta paviršinių nuotekų atidavimo riba iš Abonento Sutartyje nustatyto

užterštumo paviršines nuotekas;
5.2.  teikti Abonentui paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus Aprašo 33 p. nustatytus atvejus;
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5.3.  teisės aktų nustatyta tvarka naudoti  ir  prižiūrėti  jam nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo
teisėtai valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą,
kitą valdomą turtą,  užtikrindamas saugų paviršinių nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą,  pagal aplinkos
apsaugos reikalavimus;

5.4.  informuoti  ir  įspėti  Abonentą  apie  numatomą  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  teikimo
sustabdymą Aprašo  33  p.  nustatytais  atvejais  ir  tvarka  ir  nurodyti,  nuo  kada  ir  kuriam laikui  sustabdomas
paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  teikimas,  kokiu  būdu  Abonentui  bus  sudaryta  galimybė  naudotis
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų;

5.5.  teikti  Abonentams  informaciją  apie  paviršinių  nuotekų  tvarkymą,  paslaugų  teikimo  sąlygas  ir
numatomus Sutarties sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į
sistemos plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą. Ši informacija yra vieša ir skelbiama Šiaulių
miesto savivaldybės ir Tiekėjo interneto svetainėje;

5.6.  užtikrinti,  kad Abonentui  teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų  GVTNTĮ ir
Reglamento reikalavimus;

5.7.  informuoti  Abonentą  apie  paviršinių nuotekų tvarkymo kainų pasikeitimą teisės  aktų  nustatyta
tvarka ir terminais;

5.8.  Tiekėjas iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 - osios kalendorinės dienos PVM
sąskaitą - faktūrą už  paviršinių  nuotekų, patenkančių į Tiekėjo paviršinių nuotekų sistemą, tvarkymą pateikia
Abonentui    naudojantis  elektronine  paslauga  „E.  sąskaita“  (elektroninės  paslaugos  „E.  sąskaita“  svetainė
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu), Abonento pateiktu elektroniniu paštu bei per Tiekėjo interneto svetainėje
esantį savitarnos portalą.

6.  Tiekėjo teisės:
6.1.  Tiekėjas turi teisę nutraukti, sustabdyti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą Abonentui

Apraše nustatytais atvejais ir tvarka. Paslaugų teikimą Tiekėjas taip pat turi teisę  sustabdyti, nutraukti Abonentui
vėluojant apmokėti mokėjimo dokumentą ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.

6.2.  Tiekėjas turi teisę nutraukti, sustabdyti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą Abonentui
sistemingai 3 (tris) kartus iš eilės viršijus Sutartyje, nustatytą leidžiamą išleisti paviršinių nuotekų užterštumą.   

7.  Tiekėjas neatsako už:
7.1.  paviršinių nuotekų surinkimą ir tvarkymą Abonento nuosavybės teise ar kitais būdais valdomoje

teritorijoje;
7.2.  paviršinių nuotekų tinklų, esančių  Abonento teritorijoje, techninę būklę.
8.  Kitos Sutartyje nenurodytos Tiekėjo teisės ir pareigos nustatytos GVTNTĮ,  Taisyklėse  ir kituose

teisės aktuose.
IV. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

9.  Abonentas privalo:
9.1.  pateikti  Tiekėjui  duomenis  apie  nuosavybės  teise  ar  kitaip  valdomą  teritoriją.  Pateikiami  šie

dokumentai:
9.1.1 sklypo, kuris nuosavybės teise priklauso ar kitaip teisėtai valdomas ir kuriame paviršinių nuotekų

tvarkymo infrastruktūra prijungta prie Tiekėjo infrastruktūros, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašo kopiją, jeigu sklypas suformuotas ir įregistruotas;
            9.1.2 sklypo schemos su skirtingos dangos išdėstymu ir plotais kopiją;
            9.1.3 paviršinių nuotekų valymo įrenginių, esančių sklype, techninės dokumentacijos kopiją.  

9.2. teisės  aktų  nustatyta  tvarka  prižiūrėti  jiems  nuosavybės  teise  priklausančius  ar  kitais  teisėtais
pagrindais jų valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius;

9.3.  nedelsdami pranešti Tiekėjui apie pastebėtą avariją, ar kitokius pažeidimus išleidžiant paviršines
nuotekas;

9.4.  neišleisti į Tiekėjo 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;

9.5.  užtikrinti, kad teršiančiųjų medžiagų koncentracijos išleidžiamose paviršinėse nuotekose neviršytų
Reglamento,  2  priede  nustatytų ribinių koncentracijų  į  gamtinę aplinką (netaikoma naftos  produktams) ir  1
priede nustatytų medžiagų nebūtų. 

9.6.  Sutartyje nustatyta tvarka privalo atsiskaityti Tiekėjui  už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo
paslaugas;

9.7.  visiškai  atsiskaityti  su Tiekėju  už suteiktas  paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas  ir  nutraukti
Sutartį,  kai  teritoriją,  nuo  kurios  organizuotai  surenkamos  paviršinės  nuotekos,  perleidžia  kito  asmens
nuosavybėn;

9.8. informuoti  Tiekėją  prieš  vieną  mėnesį  apie  nutrauktą  žemės  sklypo  nuomos,  turto  patikėjimo,
panaudos sutartį ar parduotą žemės sklypą. 

9.9.  sudaryti sąlygas Tiekėjo atstovams paimti išleidžiamų paviršinių nuotekų mėginius tyrimams bei
patekti į Abonento teritorijas vidaus paviršinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių apžiūrai.

9.10. Nedelsiant  pašalinti   taršos  priežastis  kai  Abonento  išleidžiamose  nuotekose  buvo  nustatytas
leidžiamos  išleisti  taršos  viršijimo  faktas  ir/arba  Sutarties  6.2.  papunktyje  nustatyta  tvarka  nutrauktas,

http://www.esaskaita.eu/
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sustabdytas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Pastaruoju atveju Abonentas  privalo operatyviai
pašalinti  taršos  priežastis  ir  sudaryti  Tiekėjas  visas  sąlygas atnaujinti  paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų
teikimą.

10.  Abonento teisės:
10.1.  Abonentas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas užtikrintų aprūpinimą Apraše ir kituose teisės aktuose

nustatytus  reikalavimus  atitinkančiomis  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  paslaugomis,  išskyrus  atvejus,  kai
paslaugos  teikimas negalimas  dėl  Abonento kaltės,  Abonento valdomoje teritorijoje nepakankamai  išvystyta
paviršinių  nuotekų  surinkimo  infrastruktūra  ar  atvejus  kai  Tiekėjo  paslaugų  teikimo  teritorijoje  paviršinių
nuotekų surinkimo infrastruktūros nėra.

10.2.   nutraukti sutartį vienašališkai, apie tai pranešus Tiekėjui prieš 30 dienų, jeigu yra visiškai atsiskaitę
už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugą ir Tiekėjo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nesinaudoja; 

11.  Kitos Sutartyje nenustatytos Abonento teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo
vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  įstatyme ir  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  tvirtinamose
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse.

V. SUTARTIES DALYKO KAINA
12.  Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos GVTNTĮ ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka.  
13. Apie pasikeitusias paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Tiekėjas praneša Abonentui apie tai

paskelbdamas viešai (interneto svetainėje), vietos spaudoje ne vėliau kaip likus 30 dienų iki paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų įsigaliojimo. 

VI. MĖGINIŲ ĖMIMO TVARKA
14.  Tiekėjas  paviršinių  nuotekų  mėginius  ima  savo  nuožiūra  mėginių  ėmimo  vietose  iš  suderinto

paviršinių nuotekų kontrolinio išleistuvo (-ų), už kurių eksploatavimą (priežiūrą) atsakingas Abonentas (Sutarties
Priedas Nr. 1). Abonento atstovas turi teisę dalyvauti, paimant paviršinių nuotekų mėginį. Tiekėjas apie nuotekų
mėginio ėmimo laiką ir vietą praneša Abonentui, atvykęs arba pranešdamas iš anksto raštu.

15.  Paviršinių nuotekų mėginio tyrimą atlieka Tiekėjo laboratorija ar jo pasirinkta jam nepriklausanti
laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų
ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros leidimas) (toliau abi
kartu  –  Tiekėjo  laboratorija).  Atlikęs  nuotekų  tyrimą  ir  nustatęs,  kad  viršytas  leidžiamas  išleisti  paviršinių
nuotekų užterštumas,  ar nevykdomas Sutarties 9.5. papunktyje išdėstytas įsipareigojimas, kitą darbo dieną nuo
visų tyrimo analičių rezultatų gavimo Sutartyje nurodytu faksu arba elektroniniu paštu praneša Abonentui apie
tyrimo rezultatus.

16.  Abonento iniciatyva tuo pačiu metu Abonento paviršinių nuotekų mėginius gali paimti Tiekėjo ir
Aplinkos  apsaugos agentūros  leidimą  turinčios  laboratorijos  atstovas.  Šis  paviršinių  nuotekų  mėginys
plombuojamas. Vandens tiekėjo atstovas dalyvauja mėginio plombavime ir pasirašo plombavimo juostoje. Indus
šių mėginių paėmimui  paruošia  ir  už  nuotekų mėginio laikymo,  gabenimo sąlygų užtikrinimą bei  savalaikį
ištyrimą atsako Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinti laboratorija. Gavus skirtingus paviršinių nuotekų
tyrimo rezultatus, taikomas laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos agentūros leidimą, nustatytas rezultatas.
Už Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atliktus tyrimus, įskaitant mėginio paėmimą,
sumoka  Abonentas. Abonentas,  gavęs  paviršinių  nuotekų  tyrimo  rezultatus  iš  šiame  punkte  nurodytos
laboratorijos, kitą darbo dieną pateikia juos Tiekėjui elektroniniu paštu office@siauliuvandenys.lt  .  

17.  Paėmus Abonento paviršinių nuotekų mėginius, Tiekėjo atstovas surašo Tiekėjo patvirtintos formos
aktą (protokolą), dviem egzemplioriais, kurį pasirašo Tiekėjo darbuotojas, Abonentas ar jo atstovas, o Sutarties
16. punkte nurodytu atveju – ir nuotekų Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas.
Abonentui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti paimant Sutarties 14. ir 16. punktuose nurodytus mėginius ir (ar)
pasirašyti aktą (protokolą), jis galioja, tačiau Tiekėjo darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti ir (ar) pasirašyti aktą
(protokolą) turi pažymėti akte (protokole). Vienas akto egzempliorius atitenka Tiekėjui, kitas – Abonentui.

18.  Abonentas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas Sutartyje nustatytas Abonentui leidžiamas
išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodytomis
Sutartyje,  kreipiasi  į  Tiekėją dėl  pakartotinio  paviršinių  nuotekų  mėginio  paėmimo ir  tyrimo  atlikimo.  Už
pakartotinį  paviršinių  nuotekų  mėginių  paėmimą  ir  tyrimo  atlikimą  sumoka  Abonentas  per  10  (dešimt)
kalendorinių  dienų  nuo Tiekėjo  sąskaitos  gavimo.  Pakartotinai  paviršinių  nuotekų  mėginiai  paimami  per  1
(vieną) darbo dieną nuo prašymo gavimo. Laikotarpis, kai viršijamas Sutartyje nustatytas Abonentui leidžiamas
išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, skaičiuojamas nuo mėginio, nustačiusio, kad jis viršytas, paėmimo
datos iki mėginio, kai Abonentui leidžiamas išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršijamas, paėmimo
datos.  Per  šį  laikotarpį  išleistų  paviršinių  nuotekų  kiekis  nustatomas  Reglamento  nustatyta  tvarka  pagal
ataskaitinio laikotarpio vidutinį kritulių kiekį, proporcingą leidžiamo išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo
viršijimo laikotarpiui.

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

mailto:office@siauliuvandenys.lt
http://www.infolex.lt/ta/41326
http://www.infolex.lt/ta/41326
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19.  Abonentui  vidutinis  per  mėnesį  ar  kitą  laikotarpį  ant  teritorijos  susidarančių  ir  (arba)  į  kitiems
asmenims  priklausančias  paviršinių  nuotekų  surinkimo sistemas  išleidžiamų paviršinių  nuotekų  kiekis  (Wf)
išmatuojamas apskaitos prietaisais, o kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal formulę:
           Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3 / mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,
čia:
           Hf –  vidutinis daugiametis kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos duomenis); 
           ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:
          ps = 0,85 – stogų dangoms (F1 = 0, 2836 ha);
          ps = 0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms (F2 = 0, 2312 ha);
          ps = 0,78 – akmenų grindiniu (F3 = 0, 0593 ha);
          ps =  0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir
pan.);                            
          ps = 0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens
surinkimo infrastruktūra;
          ps = 0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;
F – teritorijos (valdos) plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir
žemės ūkio naudmenas ha;
K – paviršinio  nuotėkio  koeficientas,  priklausantis  nuo to,  ar  sniegas  iš  teritorijos  pašalinamas.  Jei  sniegas
pašalinamas K = 0,85, jei nešalinamas K = 1 (taikytinas koeficientas pabraukiamas).

Pasikeitus bet kuriam nuotekų kiekio skaičiavimo formulės parametrui,  atitinkamai keičiasi ir nuotekų
kiekis. 

20.  Už priskaičiuotas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Abonentas sumoka Tiekėjui per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento gavimo, t.  y. iki einamo mėnesio 20 (dvidešimt) kalendorinės
dienos. Abonentas,  negavęs  mokėjimo  dokumento  iki  mėnesio  20  (dvidešimtos)  kalendorinės  dienos,  turi
kreiptis į Tiekėją dėl pakartotinio mokėjimo dokumento išrašymo.

21.  Abonento įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu
eiliškumu.

22.  Jeigu Abonentas apmoka didesnę, negu Tiekėjo mokėjimo dokumente nurodyta suma, jo permokėta
suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Abonentas nenurodo
kitaip.

VIII. ATSAKOMYBĖ
23.  Abonentui  laiku neatsiskaičius  už  paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas,  Tiekėjas  už kiekvieną

pavėluotą dieną skaičiuoja Abonentui 0,06 (šešių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos
sumos, taip pat Teisės aktų nustatyta tvarka Tiekėjas gali skaičiuoti Abonentui palūkanas,  bei gali nutraukti
Sutartį Aprašo 33 p. nustatyta tvarka.

24.  Abonentui  draudžiama be  Tiekėjo sutikimo-leidimo vidaus teritorijos  paviršinius  nuotekų tinklus
prijungti prie Tiekėjo eksploatuojamos paviršinių nuotekų sistemos, o taip pat į juos išleisti paviršines nuotekas.

25.  Tiekėjo laboratorijai atlikus nuotekų tyrimą ir nustačius, kad viršytas leidžiamas išleistų paviršinių
nuotekų  užterštumas,  ar  nevykdomas Sutarties  9.5.  papunktyje  išdėstytas  įsipareigojimas,  Abonentas  moka
netesybas Aprašo 68 p. nustatyta tvarka.

 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.  Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais,
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paviršinių nuotekų tvarkymą, valdymo, administravimo, eksploatavimo,
apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.

27.  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.

28. Sutartis įsigalioja nuo 2021-03-15 ir galioja iki 2024-03-14. 
29. Sutartis gali būti nutraukta ar pakeista Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

Sutarties pakeitimai įforminami Šalių rašytiniu susitarimu.
30.  Tiekėjas, gavęs informaciją iš Abonento, valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų asmenų apie

žemės  sklypo savininko ar  nuomininko pasikeitimą,  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  šią  rašytinę  Sutartį  ir
laikyti, kad pagal GVTNTĮ konkliudentiniais veiksmais sudaryta paviršinių nuotekų tvarkymo Sutartis su nauju
žemės  savininku ar  nuomininku.  Tokiu atveju Sutartis  su Abonentu pripažįstama nutraukta nuo nuosavybės
teisės  į  žemę perleidimo momento ar  nuomos sutarties  nutraukimo (pasibaigimo) momento, tačiau Sutarties
nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti  atlyginti nuostolius,  atsiradusius dėl  to, kad neįvykdyta Sutartis,  ir
netesybas.

31. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba,
pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja,  kitos Sutarties nuostatos
lieka galioti. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga
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norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją, o iki tokios nuostatos pakeitimo vadovautis
naujai įsigaliojusiomis imperatyviomis teisės normomis.

32.  Jei Abonentas išleidžia paviršines nuotekas į kitą teritoriją, iš kurios paviršinės nuotekos patenka į
Tiekėjo nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą,  tai  šios  Sutarties  punktai,  susiję  su  išleidžiamų  nuotekų  užterštumu  ar  mėginių  paėmimu,
netaikomi.  Abonentas  minėtu  atveju  įsipareigoja  tinkamai  prižiūrėti  teritoriją,  iš  kurios  paviršinės  nuotekos
patenka į Tiekėjo nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą.

33.  Šalys įsipareigoja raštiškai per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie savo rekvizitų
pasikeitimą. Šalis, nepranešusi  apie rekvizitų pasikeitimus, negali  reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų,
atliktų šioje Sutartyje numatytais rekvizitais.

34.  Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per
30 (trisdešimt) dienų tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Tiekėjo buveinės vietą.

35.  Sutarties Priedas Nr. 1 „Paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribos“ yra neatskiriama
Sutarties dalis. 

36.  Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
37.  Šalių rekvizitai:

TIEKĖJAS
UAB „Šiaulių vandenys” 
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai 
Įmonės kodas 144133366 
PVM mokėtojo kodas LT441333610
A. s. LT37 7180 0000 0246 7590
Faks.: (8 41) 59 22 66, 59 22 71
Tel.: (8 41) 52 55 50, 59 22 60, 59 22 62
Avarinė tarnyba: (8 41) 52 44 42, 8 615 24 222
El. p.:  office@siauliuvandenys.lt
            imones@siauliuvandenys.lt

Plėtros direktorius Aurimas Rutkauskas

  ABONENTAS
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai 
Įmonės kodas 145378272
Ne PVM mokėtojas
A. s. LT167180000001700407
Tel. (8 41) 52 41 22
Faks. (8 41) 52 41 23
El. p.  info@gerc.lt

Gydymo koordinatorė, pavaduojanti direktorių, 
Danutė Laurinaitienė

   



  Priedas Nr. 2 prie Paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties Nr. J83348 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:
1. Pasiūlymo formos lentelėje nurodytos prognozuojamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų apimtys 36 mėn. Galimas

perkamų paslaugų faktinio kiekio neatitikimas iki 30 proc.
2. Sutartis sudaroma 36 mėn. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
3.  Paviršinių nuotekų šalinimo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paviršinių nuotekų tvarkymą.
4. Paviršinių nuotekų šalinimo paslaugų kainas apskaičiuoja ir taiko Tiekėjas, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos patvirtinta Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.
5. Apie kainas ir jų pasikeitimus Tiekėjas informuoja vartotoją teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Paviršinių nuotekų  kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d.

įsakymu  Nr.  D1-193  „Dėl  paviršinių  nuotekų  tvarkymo  reglamento  patvirtinimo“  nustatyta  tvarka.  Paviršinės  nuotekos
nukanalizuojamos nuo 0,5741 ha teritorijos ploto, kurį sudaro: stogų dangos – 0,2836 ha, kietos, vandeniui nelaidžios dangos – 0,2312
ha, akmenų grindinys – 0,0593 ha.

6.1. Ligoninė – senasis korpusas, Vilniaus g. 125,  Šiauliai.

Eil. 
Nr.

Paslaugų pavadinimas Mato vnt. Prognozuojamos 
paslaugų apimtys 
per 36 mėn.

Paslaugų 
įkainis

Viso kiekio kaina Eur su 
PVM

1 2 3 4 5 6=4x5

2. Paviršinių nuotekų tvarkymas m3 9400,00 0,30 2820,00

Viso Eur su PVM 2820,00

Iš viso Eur su PVM: du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt eurų, nulis centų.

         TIEKĖJAS

UAB “Šiaulių vandenys” 
Vytauto 103, Šiauliai LT-77160
Įmonės kodas 144133366 
PVM mokėtojo kodas LT441333610 
A. s. LT377180000002467590
Tel.: (8 41) 52 55 50 / 59 22 60 / 59 22 62
Faks.: (8 41) 59 22 66 / 59 22 71 
Avarinė tarnyba  (8 41) 52 44 42
Elektroninis adresas: imones@siauliuvandenys.lt

                          office@siauliuvandenys.lt

            ABONENTAS

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Vilniaus g. 125, Šiauliai LT-76354
Įmonės kodas 145378272
PVM mokėtojo kodas - ne PVM mokėtojas
A. s. LT167180000001700407
Tel.: (8 41) 52 41 22
Faks. (8 41) 52 41 23
Elektroninis adresas:  info@gerc.lt
                   

Plėtros direktorius Aurimas Rutkauskas Gydymo koordinatorė, pavaduojanti direktorių, Danutė Laurinaitienė
       

mailto:office@siauliuvandenys.lt
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