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GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEK Ų ŠALINIMO 
SUTARTIS Nr.__________ 

 
20___m._____________mėn.____d. 

 
        Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau Tiekėjas), atstovaujama Komunalinių 
paslaugų skyriaus vyresniosios specialistės Rugilės Červokienės, veikiančios pagal 2014 m. sausio 
7 d. įgaliojimą Nr. S-427,  ir 
___________Kaišiadorių r. sav,  Pravieniškių II k.,  Pravieniškių g. Nr.__________________ 
 
buto savininkas (-ai) (nuomininkas (ai))   ……………………………...…………………………...                             
      
 (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai)) 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
toliau – Pirk ėjas/Vartotojas,  sudaro šią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį. 
           
I.  SUTARTIES OBJEKTAS  

1. Pagal šią Sutartį Tiekėjas tiekia Vartotojui  iki nustatytos vandens tiekimo ir vartojimo 
ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo 
paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymu ir kitais teisės aktais. 

2.  Šia sutartimi Šalys įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, 
deramai realizuojant joms suteiktas teises bei prisiimtus įsipareigojimus, tiekiant, vartojant ir 
atsiskaitant už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, tiekiamus šios Sutarties pagrindu. 

3. Vartotojas patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą, Tiekėjas pateikė visą Vartotojo 
pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų teikimu 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 savavališkai nuimti 
apskaitos prietaisus, juos perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuplėšti vandens apskaitos mazgo ar kitų 
su apskaita susijusių plombuojamų vietų gamyklines ir (arba) Vandens tiekėjo uždėtas plombas. 

II. ŠALI Ų ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEIS ĖS  

4. Vandens Tiekėjas įsipareigoja: 
4.1. nenutrūkstamai tiekti Vartotojui geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, 

išskyrus, kai Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), 
numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Vartotojui ;  

4.2. atsakyti ir užtikrinti, kad Vartotojui  tiekiamo geriamojo vandens visuomenės sveikatos 
saugos ir kokybės parametrai 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 2003 m. liepos 23 d. 
įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606), ir kitų teisės aktų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai 
šie parametrai pablogėja Vartotojui  nuosavybės teise priklausančiuose ar kitais teisėtais pagrindais 
valdomuose ar naudojamuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui 
tiekti reikalingose komunikacijose ne dėl Tiekėjo kaltės;  

4.3. teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar 
kitais teisėtais pagrindais valdomą ir (ar) naudojamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
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infrastruktūrą, užtikrindamas saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir 
infrastruktūros plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimų;  

4.4. įrengti savo lėšomis ties nustatyta vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui 
vandens apskaitos prietaisus ir užtikrinti jų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, 
reikalaujamą matavimų tikslumą ir LR metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti 
metrologinę patikrą; 

4.5. aptarnauti vandentiekio tinklus iki įvadinės sklendės, nuotekų šalinimo tinklus iki 
pirmojo nuotekų šulinio esančio prie namo; 

4.5. atlikti neeilinę vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą, jeigu Vartotojas įtaria, 
kad naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus 
nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei 
patikrai patirtas Tiekėjo sąnaudas per 10 dienų nuo Vandens tiekėjo sąskaitos išsiuntimo turi 
apmokėti Vartotojas;  

4.6. pateikti (išsiųsti) pažymą UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ už sunaudotą per ataskaitinį 
laikotarpį  geriamąjį vandenį kiekviename daugiabutyje ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio 
po ataskaitinio laikotarpio, 5-osios kalendorinės dienos; 

4.7. įspėti Vartotoj ą apie numatomą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą teisės aktų nustatytais atvejais ir 
tvarka ir nurodyti, nuo kada ir kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo 
vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 
valandų;  

4.8. pranešti apie pakeistą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainą įstaigos internetinėje 
svetainėje adresu: http://www.pravienpn-ak.lt, ne vėliau  kaip prieš mėnesį iki naujos kainos 
įsigaliojimo datos. 

 
5.  Pardavėjas turi teisę: 
5.1. Pardavėjo ar pardavėjo įgaliotos įmonės UAB ,,Kaišiadorių butų ūkis” (toliau pardavėjo 

įgaliota įmonė) atstovui pateikus darbuotojo pažymėjimą, netrukdomai apžiūrėti Vartotojui  
priklausančių vandens įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką vandens tiekimo įrenginių darbui bei 
vandens tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę. Atlikti minėtų įrenginių patikrinimą, pagal 
statinio vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo projektą arba pagal tipinį projektą, jei daugiabučio 
namo administratorius kreipiasi į Pardavėją. 

5.2. sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą įstatymų nustatyta tvarka. 
 
6. Vartotojas įsipareigoja:  
6.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais 

teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, 
geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir nuotekų šalinimo įrenginius, užtikrinant 
jų būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus;  

6.2. užtikrinti Vartotojo  gyvenamosiose patalpose (bute/individualiame gyvenamajame 
name) ar teritorijoje esančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir plombų 
nepažeidžiamumą, o juos pažeidus, nedelsiant pranešti geriamojo vandens tiekėjui; 

6.3. neišleisti į Tiekėjo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų ar kitokių 
medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti 
infrastruktūros darbą;  

6.4.  ne vėliau kaip iki kito mėnesio 1 d. pranešti UAB „Kaišiadorių butų ūkis“  geriamojo 
vandens apskaitos prietaisų rodmenis pagal paties Vartotojo  nuskaitytus apskaitos prietaisų 
rodmenis; 

6.5.  visiškai atsiskaityti su Tiekėju  už sunaudotą geriamąjį vandenį bei suteiktas nuotekų 
tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį, kai Vartotojas (savininkas) gyvenamąsias patalpas 
(butą/individualų gyvenamąjį namą), į kurias tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų 
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tvarkymo paslaugos, perleidžia kito asmens nuosavybėn, arba nutraukiama ar pasibaigia su 
sudaryta nuomos sutartis;  

6.6. leisti Tiekėjo atstovams, pateikusiems Tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą, nuo 8 iki 20 
val. įeiti į Vartotojo  gyvenamąsias patalpas (butą) ir sudaryti sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir 
higieniškai saugų priėjimą prie vandens apskaitos prietaiso (-ų)) patikrinti vandens apskaitos 
prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, atlikti metrologinę patikrą, juos 
pakeisti bei apžiūrėti vandens ir nuotekų tinklus.  

7.  Vartotojas turi teisę: 
7.1. Reikalauti iš Tiekėjo, kad užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse, Sąlygose ir 

kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu vandeniu.  
7.2. Įstatymais nustatyta tvarka, gauti informaciją iš Tiekėjo apie vandens kokybę, parametrų 

pasikeitimą, planuojamus vandens tiekimo sutrikimus, vandens kainas ir vandens vartotojui 
teikiamas paslaugas. 

7.3. Vartotojas gali pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė vandens apskaitos prietaiso patikra. 
Vartotojas sumoka už neeilinei patikrai Tiekėjo patirtas sąnaudas, jeigu jis tokios patikros 
reikalavo ir buvo nustatyta, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus 
metrologinius reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisas 
netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka Tiekėjas. 

7.4. Tik suderinęs su Tiekėju, Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka keisti ir rekonstruoti vandens ir nuotekų įrenginius, jeigu tai nepažeidžia pastato 
savininko arba daugiabučio gyvenamojo namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų 
interesų. 

 
 

III. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEK Ų TVARKYMO PASLAUG Ų 
KAIN Ų NUSTATYMAS 

  

8. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir 
keičiamos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

9.  Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas 
Vandens tiekėjas praneša Vartotojui, apie tai paskelbdamas internetinėje svetainėje adresu: 
http://www.pravienpn-ak.lt, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų įsigaliojimo.  

  
IV. ATSISKAITYMO TVARKA 

  
10. Gyventojas įsipareigoja per atstovą UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pagal pateiktą 

sąskaitą sumokėti už nuotekas ir vandenį už praėjusi ataskaitinį mėnesį, ne vėliau kaip iki kito 
mėnesio paskutinės dienos.  

11. Tiekėjas turi teisę priskaičiuoti Vartotojui  iki 0,04% dydžio delspinigius nuo laiku 
nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pardavėjui pradėjus naudotis šia teise, 
delspinigiai būtų pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai Vartotojas neapmoka mokėjimo 
sąskaitos iki 10 punkte nurodyto termino. 

 
  

V. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
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12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja vienerius metus. Ji laikoma 
pratęsta kiekvienam naujam vienerių metų laikotarpiui, jei nei viena šalis nepareiškė pretenzijų 
nutraukti šia sutartį. 

13. Sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nutraukta, papildyta, pakeista vienai iš 
šalių ne vėliau nei prieš 30 dienų raštu pateikus pasiūlymą. 

14. Šalys įsipareigoja vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimais ir kitais galiojančiais teisės aktais. Teisės aktų pasikeitimai galioja 
sutarties šalims be atskiro sutarties pakeitimo. 

15. Jeigu kuri nors iš šios sutarties nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, 
šalys laiko kitas sutarties nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis, jeigu tolimesnis sutarties 
vykdymas yra įmanomas. 

16. Be kitos šalies raštiško sutikimo  nė viena iš šalių negali perduoti savo teisių ar 
įsipareigojimų atsiradusių vykdant sutartį, trečiajai šaliai. 

17. Tarp šalių iškilę ginčai dėl šios sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo) 
sprendžiami šalių susitarimu sutarties sudarymo vietoje arba Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 

18. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai šaliai. 

 

VI. SUTARTIES ŠALI Ų REKVIZITAI IR PARAŠAI 
       
    

Pardavėjas 

Pravieniškių pataisos namai – atviroji 
kolonija      

Įstaigos kodas 302560890 
Pravieniškės II, Kaišiadorių r.sav. 
Tel. (8~346) 5 62 22, Faks. (8~346) 5 63 13  
a.s. LT167300010125429110 
AB ,,Swedbank”  
 
Komunalinių paslaugų skyriaus vyresnioji 
specialistė 
                                                                                  
_____________ Rugilė Červokienė  
 

              Vartotojas 
 

________________________________ 
            Adresas, telefonas 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
                    Vardas, pavardė, parašas 

 
________________________________ 
                    Vardas, pavardė, parašas 

 

 


