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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS  

SU ABONENTU NR.  

...... m. .......... mėn. ....... d. 

Telšiai 
 

 

            UAB „Telšių vandenys“ Plungės 55 (toliau–Vandens tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Raimondo Račkausko, 

veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus Telšių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 Įsakymu 

Nr.A1-868 ir (įmonės pavadinimas)   (toliau  – Abonentas),  atstovaujama(-as) ..............................................................., veikiančio 

pagal........................................................................................................................ .., sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

  

 

 DUOMENYS APIE ABONENTO STATINĮ 

Informacija apie Abonento statinį sutarties sudarymo metu: 

Tiekėjo suteiktas statiniui kodas: ................................ 

 

Statinio(objekto) 
adresas 

Statinio paskirtis Skaitiklio markė Skersmuo Skaitiklio Nr. Paslauga Įrengimo data 

       
 

  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pagal šią Sutartį Vandens tiekėjas tiekia Abonentui saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – 

vanduo) ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260) ir kitais teisės aktais. 

1.1.Vandens tiekimo ir vartojimo riba - įvadinis vandens skaitiklis; 

1.2 Vandens Tiekėjo ir Abonento vandens tiekimo ir nuotėkų tinklų eksploatavimo (priežiūros) riba:  

1.2.1 objektams esantiems individualaus namo tipo - vandentiekio tinklus objekte statinio sklypo ribose eksploatuoja, bei esant 

gedimui remontuoja Abonentas. Nuotekų tinklus objekte nuo statinio iki pirmo kontrolinio nuotekų šulinio  eksploatuoja, bei 

esant gedimui remontuoja Abonentas;  

1.2.2 objektams esantiems daugiabučio gyvenamojo namo buto tipo: vandentiekio tinklus objekte nuo išorinės statinio sienos iki 

skaitiklio bute, eksploatuoja, bei esant gedimui remontuoja Abonentas. Nuotekų tinklus nuo statinio iki pirmo kontrolinio nuotekų 

šulinio eksploatuoja, bei esant gedimui remontuoja Abonentas;  

1.3 Jeigu Abonentui nuosavybės teise priklauso vandentiekio ir nuotekų tinklai už jo nuosavybės ribų, tai Abonentas sutinka, kad 

nuo šios sutarties pasirašymo šiuos tinklus eksploatuos bei jų panaudojimą viešajam tiekimui naudos Vandens tiekėjas. 

 

 

II. VANDENS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

            2. Vandens tiekėjas įsipareigoja: 

            2.1. nenutrūkstamai tiekti Abonentui vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Viešosios vandens 

tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (aktuali 

redakcija), ir kituose geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais 

laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas 

Abonentui; 

            2.2. Tiekti geriamąjį vandenį max ____ m3/val.  

            2.3. užtikrinti, kad Abonentui tiekiamo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai iki įvadinio vandens 

skaitiklio atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr.64-2327), Lietuvos higienos normos HN 

24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2003m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (aktuali redakcija), ir kitų teisės aktų reikalavimus; 

            2.4. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 (aktuali redakcija) patvirtintus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kokybės reikalavimus.  

            2.5. įrengti savo lėšomis įvadinį vandens skaitiklį, organizuoti metrologinę patikrą, įskaitant neeilinę metrologinę patikrą, 

jeigu Abonentas įtaria, kad skaitiklis neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam 

nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas Vandens tiekėjo sąnaudas per 10 dienų nuo Vandens tiekėjo 

sąskaitos išsiuntimo turi apmokėti Abonentas; 

            2.6. informuoti Abonentą apie numatomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, 

sustabdymą ar apribojimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir, esant galimybei, kuriam laikui 

nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, kokiu būdu Abonentui bus 

sudaryta galimybė gauti vandenį ir naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų; 

            2.7 teikti Abonentui kitą informaciją, numatytą Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo 

abonentams tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2006m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594 (aktuali redakcija); 

            3. Vandens tiekėjas neatsako už : 

            3.1. vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrų pablogėjimą statinio vidaus tinkluose; 

            3.2. vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį) ir nuotekų šalinimą, kai objektas prie vandens tiekimo ar nuotekų 

tinklų yra prijungtas be techninių sąlygų arba nesilaikant techninių sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą. 
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III. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

            4. Abonentas privalo: 

            4.1. užtikrinti jam nuosavybės teise priklausančių ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ir  naudojamų vandens naudojimo 

įrenginių, vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir nuotekų šalinimo įrenginių būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus; 

            4.2. užtikrinti Abonento patalpose ir teritorijoje esančių apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą; 

            4.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti Vandens tiekėjui apie pastebėtą avariją, gaisrą, apskaitos 

prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus; 

            4.4. neišleisti į Vandens tiekėjo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų ar kitokių medžiagų ar jų 

mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą. Už padarytus nuostolius apmoka 

Abonentas;  

            4.5. neviršyti techninėse sąlygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus vandens suvartojimo bei šioje Sutartyje 

nustatytos išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos. Teršalų koncentracijos nuotekose neturi viršyti pagal BDS7 350 

mgO2/l, suspenduotas medžiagas 350 mg/l, bendrą azotą 50 mg/l, bendrą fosforą 10 mg/l ir neviršyti Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymo 2006m. gegužės 17 d. Nr. D1-236 (aktuali redakcija)nuotekų tvarkymo reglamento nuostatų 

reikalavimų. Viršijus teršalų koncentracijas, vadovaujantis Telšių savivaldybės patvirtinta metodika, skaičiuojamas padidintas 

tarifas; 

            4.6. kiekvieno mėnesio 25-28 dieną pranešti Vandens tiekėjui atsiskaitomųjų vandens  skaitiklių rodmenis, pateikiant 

ataskaitą (deklaraciją), pasirašytą Abonento įgalioto atstovo; 

            4.7. laiku atsiskaityti už patiektą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas; 

            4.8. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 19 dalyje nustatyta tvarka 

suderinus datą ir laiką, darbo dieną nuo 8 iki 20 val. įsileisti į Abonentui nuosavybės teise priklausančias patalpas, bendrojo 

naudojimo patalpas ar teritoriją Vandens tiekėjo įgaliotą atstovą, pateikusį Vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su 

darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, sudaryti jam sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų priėjimą prie 

apskaitos prietaisų) ir leisti jam patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, juos pakeisti, 

atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka 

sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam Abonentui (atlikti tam tikrus veiksmus); 

            4.9. atlyginti Tiekėjui geriamojo vandens apskaitos prietaiso įsigijimo ir (ar) įrengimo sąnaudas, jei apskaitos prietaisas, 

įrengtas Abonento patalpose, dėl Abonento kaltės yra pažeistas, sugadintas ir (ar) savavališkai nuimtas; 

            4.10 nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka atlyginti Vandens tiekėjo patirtą žalą. 

 

IV. VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS 

            5. Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

            6. Apie pasikeitusias vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Vandens tiekėjas praneša Abonentui, apie tai 

paskelbdamas vietos spaudoje bei Tiekėjo internetiniame puslapyje. 

            7. Už suvartotą vandenį ir nuotekas sutarties sudarymo metu, vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 

2020 m. lapkričio 20d. nutarimu Nr.03E-1177, galiojančios šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos be pridėtinės vertės 

mokesčio PVM: Abonentams – už vandenį 1,22 eur/m3, už nuotekas 0,63 eur/m3. Pardavimo kaina abonentams diferencijuojama 

pagal apskaitos prietaiso diametrą.  

 

              

V. ATSISKAITYMO TVARKA 

            8. Abonento suvartotas vandens kiekis apskaitomas ir nustatomas pagal šalto vandens skaitiklio rodmenis.  

            9. Vandens tiekėjo priimtų iš Abonento tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui.  

            10. Vandens tiekėjas pagal savo paties nuskaitytus ar Abonento pateiktus skaitiklių rodmenis apskaičiuoja mokėjimus už 

per mėnesį suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia (išsiunčia paštu) sąskaitą Abonentui iki kito 

mėnesio 10 dienos arba elektroniniu paštu iki kito mėnesio 1d, sąskaitos pateikimo būdą pasirenka Abonentas.  

            11. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas Abonentas sumoka Vandens tiekėjui 

per 7 dienas nuo sąskaitos gavimo. Šalys susitaria, kad sąskaitą siunčiant paštu sąskaita laikoma Abonento gauta per 2 dienas nuo 

jos įteikimo pašto įstaigai. 

            12. Abonentui laiku neapmokėjus už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, Vandens tiekėjas už 

kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat gali 

nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimą ir  nuotekų priėmimą Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (aktuali redakcija), numatyta tvarka.  

            13. Sugedus vandens skaitikliui ir apie tai Abonentui informavus Vandens tiekėją arba pasibaigus vandens skaitiklio 

metrologinės patikros laikui, Abonento suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių iki skaitiklio 

gedimo vandens suvartojimo vidurkį. 

            14. Patikrinimo metu Vandens tiekėjui nustačius, kad vandens apskaitos prietaisas sugedęs, o Vandens tiekėjas nebuvo 

informuotas apie jo gedimą, taip pat jei vandens skaitiklis sudaužytas ar nuplėšta jo plomba, pažeistas, nustatyti požymiai, kad 

buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis, Abonento suvartoto geriamojo 

vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 m/s  greičiu vandentiekio vamzdyno skersmeniu 24 val. per parą 

per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį. Jeigu pažeidimo laikotarpio neįmanoma nustatyti, sunaudoto geriamojo vandens kiekis 



   
 

3 
 

 

   

apskaičiuojamas ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui. 

            15. Jeigu Abonentas apmoka didesnę, negu Vandens tiekėjo sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma 

avansiniu mokėjimu už ateinantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Abonentas nenurodo kitaip.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            16. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais vandentvarkos ūkio valdymo, administravimo, eksploatavimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką. 

            17. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra sudaryta neterminuotam laikotarpiui. Sutartis gali būti peržiūrėta, 

atnaujinta arba nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 

kalendorinių dienų.  

            18. Vandens tiekėjas, gavęs informaciją iš Abonento, Valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų asmenų apie statinio 

savininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir laikyti, kad pagal Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 5 dalį konkliudentiniais veiksmais sudaryta geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su nauju statinio savininku. 

            19. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento nustoja galioti anksčiau sudaryta sutartis dėl vandens tiekimo nuotekų 

tvarkymo į šioje sutartyje numatytą statinį. 

            20. 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. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja 

nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma. 

            21. Iš  šios sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybomis, 

ginčas sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Iš sutarties kylančius ginčus ir skundus Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 37str. nustatytos kompetencijos ribose nagrinėja šios institucijos: Valstybinė 

energetikos reguliavimo tarnyba (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 savivaldybės institucija. 

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

            

 

 

 

VANDENS TIEKĖJAS 

UAB „Telšių vandenys“ 

Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai         

Įmonės kodas 180153137 

PVM mokėtojo kodas LT801531314 

a. s. Nr. LT934010042800050275 

Luminor Bank, AS  

Tel./faksas 8(444) 60741; 8(444) 54000 

tel. pardavimo skyrius 8(444) 60729; +370 658 47933 

El. pašto adresas:  info@telsiuvandenys.lt 

abonentinis@telsiuvandenys.lt 

 

 

 

Direktorius Raimondas Račkauskas 

                      
 __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ______________ ____________                                               

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
                               A. V.  

ABONENTAS 

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

Reg. adresas:............................................................... 

Objekto adresas: ........................................................ 

Įmonės.kodas: ........................................................... 

Tel.: .......................................................................... 

El.pašto adresas.: ..................................................... 

 

 

 

 

 
 __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ______________ ____________   
                                                        (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
                               A. V.                 
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