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      PROJEKTAS 
SUTARTIS DĖL GERIAMOJO VANDENS PIRKIMO-PARDAVIMO 

IR NUOTEK Ų TVARKYMO PASLAUG Ų TEIKIMO 
 

20      m.                         d. Nr.  
Pravieniškės II 

 

1. Sutarties šalys: 
1.1. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, įstaigos kodas 302560890, Pravieniškių II k., 
Kaišiadorių r., tel. (8~346) 5 62 22, faks. (8~346) 5 63 13, el. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt 
(toliau – Vandens tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Ceslevičiaus, veikiančio pagal 
įstaigos nuostatus ir_____________________, įmonės kodas________________, 
buveinė_______________, tel. Nr.________, faks. Nr.___________, el.paštas:_______________ 
(toliau – Vartotojas), atstovaujama direktoriaus _________, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau – 
Vandens tiekėjas ir Vartotojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė šią 
Sutartį dėl geriamojo vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo (toliau – 
Sutartis). 
2. Sutarties objektas: 
2.1. Vandens tiekėjas tiekia Vartotojui iki Sutartyje nustatytos vandens tiekimo ir vartojimo ribos 
saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir ties Sutartyje nustatyta nuotekų 
perdavimo riba priima iš Vartotojo buitines nuotekas (Priedas Nr. 1). 
2.2. Vartotojas patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą Vandens tiekėjas pateikė visą pareikalautą 
žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimu bei šia Sutartimi prisiimtų teisių ir pareigų vykdymo tvarka. 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. 
2.3. Šalys vadovaujasi LR Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), 
LR Geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327), LR Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Lietuvos higienos normos HN 24:2003 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 
2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606), LR Vyriausybės 2007 m. sausio 
31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ 
(Žin., 2007, Nr. 17-636), Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo 
paslaugas tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto LR Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. 
nutarimu Nr. 127 (Žin., 2007, Nr. 17-637), LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 
D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės) (Žin., 2007, Nr. 19-742) ir kitų Lietuvos Respublikos 
teisės aktų, reglamentuojančių Vandens tiekėjo ir Vartotojo tarpusavio santykius, nuostatomis. 
3. Objekto charakteristika: 
1. Objekto pavadinimas (paskirtis), adresas  

4. Vandens tekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė: 
4.1 Vandens tiekėjas turi teisę: 
4.1.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą, netrukdomai apžiūrėti Vartotojo 
darbo metu Vartotojui priklausančių vandens įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką vandens tiekimo 
įrenginių darbui bei vandens tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę; 
4.1.2. laikinai nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo 
paslaugų teikimą Vartotojui šiais atvejais: 
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4.1.2.1. dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir 
(ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo – ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki numatomo laikino 
nutraukimo, sustabdymo ar apribojimo raštu pranešęs Vartotojui ir nurodęs tokio nutraukimo/ 
sustabdymo/ apribojimo laiką bei trukmę; 
4.1.2.2. jeigu Vartotojas neapmoka sąskaitos už geriamąjį vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymą daugiau 
kaip 30 dienų iš eilės; 
4.1.2.3. kai geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina laikinai 
nutraukti, sustabdyti ar apriboti, siekiant išvengti avarijos vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo 
infrastruktūroje, arba likviduoti avariją, taip pat kai Vandens tiekėjas arba maisto kontrolės institucija 
nustato tiekiamo geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą, kai geriamojo vandens 
vartojimas kelia riziką žmonių sveikatai ir gyvybei – be suderinimo su Vartotoju ar be išankstinio jo 
įspėjimo. Šiuo atveju Vandens tiekėjas apie geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo 
paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą turi nedelsdamas informuoti 
Vartotoją apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikino nutraukimo, 
apribojimo ar sustabdymo priežastis ir laiką; 
4.1.2.4. Vartotojo prašymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki geriamojo vandens 
tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikino sustabdymo. Laikinai sustabdęs geriamojo 
vandens tiekimą Vartotojo prašymu, Vandens tiekėjas gali reikalauti sumokėti už atjungimo 
(prijungimo) paslaugą jo nustatytą atjungimo (prijungimo) paslaugos kainą pagal Laikino atjungimo 
(prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 03-95 
(Žin., 2007, Nr. 5-259); 
4.1.2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. 
4.1.3. abejodamas dėl atsiskaitomojo vandens apskaitos prietaiso matavimo teisingumo, gali savo 
nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę atsiskaitomojo vandens apskaitos prietaiso patikrą, apie tai 
pranešęs Vartotojui Sutarties 4.1.1 punkte numatyta tvarka; 
4.1.4. kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises. 
4.2. Vandens tiekėjas privalo: 
4.2.1. užtikrinti nenutrūkstamą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą iki nustatytos vandens 
tiekimo ir vartojimo ribos ir ties nustatyta nuotekų perdavimo riba priimti nuotekas, išskyrus 
Sutarties 4.1.2 punkte nustatytus atvejus; 
4.2.2. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią 
aplinkos ministro patvirtintus Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės 
reikalavimus; 
4.2.3. teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar 
kitais teisėtais pagrindais valdomą ir naudojamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, 
užtikrindamas saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų šalinimą ir infrastruktūros plėtrą, 
laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų; 
4.2.4. įrengti savo lėšomis ties vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamojo vandens apskaitos 
prietaisus, užtikrinti jų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, reikalaujamą matavimų 
tikslumą ir LR Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą; 
4.2.5. aptarnauti vandentiekio tinklus iki įvadinės sklendės, nuotekų šalinimo tinklus iki nuotekų 
šalinimo ribos; 
4.2.6. pateikti Vartotojui sąskaitą už patiektą geriamąjį vandenį ir priimtas tvarkyti nuotekas iki 
einamojo mėnesio 10 dienos; 
4.2.7. atlikti neeilinę vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą, jeigu Vartotojas įtaria, kad 
naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad apskaitos prietaisas 
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atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas Vandens tiekėjo 
sąnaudas per 10 dienų nuo Vandens tiekėjo sąskaitos gavimo, turi apmokėti Vartotojas; 
4.2.8 įspėti Vartotoją apie numatomą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą Sutarties, teisės aktų nustatytais atvejais ir 
tvarka; nurodyti, nuo kada ir kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo 
vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas; 
4.2.9. pranešti apie pakeistą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainą įstaigos internetinėje 
svetainėje adresu: http://www.pravienpn-ak.lt ir Vartotojui el. pašto adresu                                       ne 
vėliau kaip prieš mėnesį iki naujos kainos įsigaliojimo datos; 
4.2.10. teikti Vartotojui informaciją teisės aktų nustatyta tvarka. 
4.3. Vandens tiekėjas nutraukęs Sutartį savo iniciatyva ar nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompensuoja Vartotojui su tuo susijusias išlaidas. 
5. Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė: 
5.1. Vartotojas turi teisę: 
5.1.1 reikalauti, kad tiekiamo geriamojo vandens rodikliai atitiktų saugos ir kokybės reikalavimus; 
5.1.2. gauti, teisės aktų nustatyta tvarka, iš Vandens tiekėjo informaciją apie vandens kokybę, 
nuotekų tvarkymo įrenginių būklę, planuojamus vandens tiekimo sutrikimus, paslaugų kainas; 
5.1.3. reikalauti, kad būtų atlikta neeilinė vandens apskaitos prietaiso patikra. Jeigu bus nustatyta, kad 
geriamojo vandens apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, 
Vartotojas sumoka Vandens tiekėjui už neeilinei patikrai patirtas sąnaudas. Jeigu nustatoma, kad 
geriamojo vandens apskaitos prietaisas netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka Vandens tiekėjas; 
5.1.4. tik suderinęs su Vandens tiekėju ir vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, keisti ir 
rekonstruoti vandens ir nuotekų įrenginius, jeigu tai nepažeidžia pastato savininko arba kitų patalpų 
savininkų teisių ir teisėtų interesų. 
5.2. Vartotojas privalo: 
5.2.1. užtikrinti Vartotojo teritorijoje esančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų saugų 
naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą, o juos pažeidus, nedelsiant pranešti Vandens tiekėjui; 
5.2.2. prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) 
naudojamus geriamojo vandens įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir 
nuotekų tvarkymo įrenginius, užtikrinant jų būklę, teisės aktų nustatyta tvarka; 
5.2.3. 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, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus; 
5.2.4. sumokėti už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą pagal pateiktą sąskaitą už 
praėjusį ataskaitinį mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos; 
5.2.5. Vartotojas, perleidęs patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (ar) teikiamos nuotekų 
tvarkymo paslaugos, kito asmens nuosavybėn, privalo apie tai informuoti Vandens tiekėją ir iki 
Sutarties nutraukimo dienos visiškai su juo atsiskaityti už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas 
nuotekų tvarkymo paslaugas bei nutraukti Sutartį. 
6. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymas ir atsiskaitymo tvarka: 
6.1. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos vadovaujantis 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Geriamojo vandens ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
6.2. Geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Vandens tiekėjo 
priimtų tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. 
6.3. Vartotojas už patiektą geriamąjį vandenį moka Vandens tiekėjui pagal ties vandens tiekimo ir 
vartojimo riba įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu Vartotojo sudarytoje su 
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Vandens tiekėju Sutartyje nenustatyta kitaip. Geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties vandens 
tiekimo ir vartojimo riba įrengia ir eksploatuoja Vandens tiekėjas savo lėšomis. 
6.4. Apie pakeistą geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo kainą Vandens tiekėjas 
praneša įstaigos internetinėje svetainėje adresu: http://www.pravienpn-ak.lt ir Vartotojui el. pašto 
adresu                                          , ne vėliau kaip prieš mėnesį iki naujos kainos įsigaliojimo datos. 
Galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, pasikeitus kainoms, naujos kainos taikomos be atskiro Šalių 
susitarimo. 
6.5. Vandens tiekėjui nustačius, kad pastate arba patalpose apskaitos prietaisai sugadinti (pažeistas 
skaitiklio stiklas, korpusas ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos 
schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio 
rodmenis, naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos 
prietaiso prijungimo schema ir kita) ir apie šiuos pažeidimus nebuvo informuotas Vandens tiekėjas, 
tuomet, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, Vartotojo sunaudoto geriamojo vandens kiekis gali būti 
nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę 
greičiu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį. Jeigu pažeidimo 
laikotarpio neįmanoma nustatyti, sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ne ilgesniam 
kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Pašalinus pažeidimus, sunaudotas vandens kiekis 
neperskaičiuojamas. 
6.6. Vartotojui, šios Sutarties 5.2.4. punkte nustatytu terminu neatsiskaičius už geriamojo vandens 
tiekimą ir nuotekų tvarkymą, skaičiuojami 0,02 procentų dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos 
sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 
6.7. Vartotojui, nustatytu laiku neatsiskaičius su Vandens tiekėju, pastarasis jį raštu įspėja apie 
įsiskolinimą. Vartotojui nurodytu terminu neapmokėjus įsiskolinimo, Vandens tiekėjas turi teisę 
išieškoti priskaičiuotą mokėjimą ir delspinigius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
7. Informacijos pateikimo tvarka: 
7.1. Vandens tiekėjo informacija skelbiama Vandens tiekėjo internetinėje svetainėje ir vietinėje 
spaudoje įstatymų nustatyta tvarka. Vartotojas visą jam reikalingą informaciją, susijusią su geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimu, gali sužinoti kreipdamasis į Vandens tiekėją 
žodžiu ar raštu. 
7.2. Rašytiniai Vandens tiekėjo pranešimai apie nepriemokas, įsiskolinimus, delspinigius, permokas 
Vartotojui pateikiami kartu su mokėjimo dokumentais arba siunčiami atskiru raštu paštu. 
8. Pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir gin čų sprendimo tvarka: 
8.1. Pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
8.2. Ginčai (skundai) dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo 
nagrinėjami Vandens tiekėjo ir Vartotojo tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų (skundų) išspręsti 
tarpusavio susitarimu, ginčai nagrinėjami teisės aktų nustatyta išankstinio ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka. Ginčai, kurių nepavyko išspręsti Šalių susitarimu ir išankstinio ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
8.3. Sutarties Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu 
ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl „force majeure“ aplinkybių, kurių 
Sutarties sudarymo momentu ši Šalis negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ar įveikti. 
9. Baigiamosios nuostatos: 
9.1. Rekvizitus pakeitusi Sutarties Šalis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai privalo pranešti 
raštu ar kitais būdais kitai Sutarties Šaliai. 
9.2. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir yra (ne)terminuota. 
9.3. Sutartis gali būti nutraukta Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
9.4. Šalys įsipareigoja Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir 
kitais teisės aktais. 



 5

9.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais: vienas – Vartotojui, 
kitas – Vandens tiekėjui. 
9.6. Nuo šios Sutarties pasirašymo dienos netenka galios visos ankstesnės tarp Šalių sudarytos 
Sutartys dėl geriamojo vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. 
9.7. Šalys negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradusių vykdant Sutartį, trečiajai šaliai, be 
vienos iš Šalių raštiško sutikimo. 
10. Sutarties priedai: 
10.1. Priedas Nr. 1 – Geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos ir nuotekų perdavimo ribos 
schema. 
11. Šalių adresai ir rekvizitai: 

 
Vandens tiekėjas 

Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija 
Įstaigos kodas 302560890 
Pravieniškės II, k., LT-56369 
Kaišiadorių r. sav. 
Tel. (8~346) 5 62 22, Faks. (8~346) 5 63 13 
a. s. LT767300010125429097 
AB ,,Swedbank” 
 
Direktorius____________Virginijus Ceslevičius 

 
Vartotojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė   Suderinta 


