
Patvirtinta 2022-04-08 AB „Klaipėdos vanduo“ 

generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2022/V-ADM.4-4.E-49 

Aktuali redakcija nuo 2022-04-08 Versija Nr. 1. 

 

SUTARTIES DĖL 

NAUDOJIMOSI MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIS IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO 

B E N D R O J I  D A L I S  

 

1. Sutartyje vartojamos sąvokos ir Sutarties aiškinimo principai. 

1.1. Abonentas - abonentas, kaip jis apibrėžiamas GVTNTĮ ir Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytas specialų 
identifikacinį kodą turintis subjektas, kuriam Sutarties pagrindu suteikiama teisė ir atsakomybė naudotis 
miesto paviršinių nuotekų tinklais. 

1.2. Aplinkos apsaugos agentūros leidimas - Aplinkos apsaugos agentūros išduodamas leidimas atlikti taršos 
šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. 

1.3. Aprašas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 patvirtintas 
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas; 

1.4. Apskaitos prietaisai - atsiskaitomieji nuotekų apskaitos prietaisai. 

1.5. Ataskaitinis laikotarpis - reiškia 1 (vieno) kalendorinio mėnesio laikotarpį, už kurį apskaičiuojamas 
Abonentui suteiktų Paslaugų kiekis. 

1.6. Bendroji dalis – Sutarties dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais bendroji dalis, tvirtinama 
Tvarkytojo generalinio direktoriaus įsakymu ir skelbiama Tvarkytojo interneto svetainėje adresu 
www.vanduo.lt ir tiesiogiai taikoma visoms Sutarties šalims, pasirašančioms Specialiąją sutarties dalį, o 
taip pat ir tiems asmenims (Abonentams), kurie iki Bendrosios dalies įsigaliojimo yra sudarę ankstesnės 
redakcijos sutartį dėl tų pačių Paslaugų su Tvarkytoju. 

1.7. Force majeure: 

1.7.1. nenugalimos jėgos aplinkybės, kaip jos apibūdinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnyje 

1.7.2. nenugalimos jėgos aplinkybės, kaip jos apibūdinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 840 Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) 
aplinkybėms taisyklėse; 

1.7.3. atleidimo nuo nenugalimos jėgos aplinkybių pagrindai, kaip jie apibūdinami Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 patvirtintame Nenugalimos jėgos (Force Majeure) 
aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos apraše. 

1.8. GVTNTĮ - Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. 

1.9. Interneto svetainė – reiškia Tvarkytojo – Akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS VANDUO“ - oficialią interneto 
svetainę, kurios adresas www.vanduo.lt. 

1.10. Mokėjimas – Abonento Tvarkytojui Specialiojoje dalyje ir Taikytinuose teisės aktuose nurodyta mokėtina 
mokesčio suma už suteiktas Paslaugas, taip pat delspinigiai, žalos atlyginimas ir kiti mokėjimai, kylantys 
pagal Sutartį ar Taikytinus teisės aktus ir nurodomi Mokėjimo dokumente. 

1.11. Mokėjimo dokumentas - reiškia PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo pranešimą ar kitą 
dokumentą, jų elektroninį atitikmenį už mokėjimo laikotarpį, kuriame nurodoma Abonento Tvarkytojui 
mokėtina pinigų suma už Paslaugas ir kiti mokėjimai bei kiti susiję duomenys. 

1.12. Metodika – Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 
patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo metodika. 

http://www.vanduo.lt/
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1.13. Nuotekų tvarkymo reglamentas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu 
Nr. D1-236 patvirtintas Nuotekų tvarkymo reglamentas. 

1.14. Objektas – Paviršinių nuotekų susidarymo žemės sklypas ir (ar) teritorija. 

1.15. Paslaugos – Tvarkytojo Abonentui teikiama miesto paviršinių nuotekų surinkimo tinklų naudojimo ir 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga, kai Abonento Objekte susidarančios paviršinės nuotekos 
leidžiamos į miesto paviršinių nuotekų surinkimo tinklus ir tvarkomos Taikytinų teisės aktų ir Sutarties 
nustatyta tvarka bei sąlygomis. 

1.16. Paslaugų kiekis – iš Abonento Objekto priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis. 

1.17. Reglamentas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 
patvirtintas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas; 

1.18. Reikalavimai - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 
patvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės bei aplinkos apsaugos 
reikalavimai; 

1.19. Specialioji dalis – Sutarties dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais specialioji dalis, 
individualiai pildoma kiekvieno Objekto ir Abonento atveju bei pasirašoma Tvarkytojo ir Abonento. 

1.20. Sutartis – Sutarties dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais Bendroji dalis ir Specialioji dalis 
kartu, kurios Šalimis yra Abonentas ir Tvarkytojas. Sutartis galioja tik kartu taikant Bendrąją dalį ir 
Specialiąją dalį. 

1.21. Šalis arba Šalys – Tvarkytojas ir (arba) Abonentas. 

1.22. Taikytini teisės aktai - GVTNTĮ, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Aprašas, Nuotekų tvarkymo 
reglamentas, Reglamentas, Taisyklės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti paviršinių 
nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai su visais pakeitimais ir papildymais. 

1.23. Taisyklės - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 
patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros 
taisyklės; 

1.24. Tvarkytojas – Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, adresas 
Ryšininkų g. 11 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas LT400892610, taršos leidimo Nr. (11.2)-30-66/2005/TL-
KL.1-71/2019. 

1.25. Kitos sąvokos apibrėžiamos ir suprantamos taip, kaip jos nurodomos galiojančiuose Taikytinuose teisės 
aktuose. 

1.26. Bendrojoje dalyje naudojamos nuorodos į punktus reiškia nuorodas į šios Bendrosios dalies punktus. 

1.27. Žodžiai vienaskaita turi ir daugiskaitos jiems suteikiamą reikšmę ir atvirkščiai, jei Sutarties kontekstas 
akivaizdžiai nereikalauja kitaip. 

1.28. Sutartyje vartojama sąvoka „diena” reiškia kalendorinę dieną, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai nurodyta, 
kad tai yra darbo diena. 

 

2. Sutarties dalykas 

2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Tvarkytojas įsipareigoja teikti Abonentui Paslaugas, 
vadovaudamasis Reikalavimais ir kitais Taikytinais teisės aktais, o Abonentas įsipareigoja atsiskaityti su 
Tvarkytoju už suteiktas Paslaugas. 

2.2. Paslaugų pirkimo ir pardavimo vieta - paviršinių nuotekų atidavimo riba, kaip ji nurodoma Specialiojoje 
dalyje. 

 

3. Kainos, deklaravimo, apskaičiavimo ir atsiskaitymo tvarka bei terminai 

3.1. Paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos vadovaujantis Metodika bei kitų Taikytinų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

3.2. Tvarkytojas Paslaugų kainodarą viešai skelbia savo Interneto svetainėje. Kainos įsigalioja ne anksčiau 
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kaip po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai jas viešai paskelbia Tvarkytojas, ir taikomos  nuo kito 
mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) 1 (pirmos) dienos. 

3.3. Jei Šalys ar kompetentinga valstybės ir (ar) savivaldybės institucija nustato, kad Objekte buvo viršytas 
Sutarties Specialiojoje dalyje reglamentuotas Abonento išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, o 
taip pat kitais, Sutartyje ar Taikytinuose teisės aktuose numatytais, atvejais, Abonentui taikomi 
papildomi mokėjimai, apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

3.4. Tvarkytojo suteiktų Paslaugų kiekis nustatomas, išskyrus, kai yra įrengti Apskaitos prietaisai, 
vadovaujantis Reglamente nustatyta tvarka, taikant  Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos nustatytą vidutinį daugiametį kritulių kiekį atitinkamoje Klaipėdos miesto 
teritorijoje milimetrais. Vidutinis daugiametis kritulių kiekis apskaičiuojamas iš eilės einantiems 
trisdešimties metų laikotarpiams, perskaičiuojant kas dešimt metų. 

3.5. Abonentas Tvarkytojo nustatytos formos prašyme Tvarkytojui pateikia Abonento nuosavybės teise ar 
kitais būdais valdomo Objekto informaciją. 

3.6. Jeigu pagal prašyme pateiktus duomenis neįmanoma nustatyti Paslaugų kainos ir (ar) Abonentas per 
Tvarkytojo nurodytą laiką nepateikė ir (ar) nepatikslino duomenų ir (ar) Abonentas nėra pasirašęs ar 
atsisako pasirašyti Sutarties Specialiąją dalį, tai Paslaugų kaina automatiniu vienašališku Tvarkytojo 
sprendimu nustatoma vadovaujantis Reglamente nustatyta tvarka, taikant koeficientą 0,8 - kai 
Abonento teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas.  

3.7. Nustatytas susidarančių paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas ir nustatomas Sutarties Specialiojoje 
dalyje nurodyta tvarka. 

3.8. Pasikeitus Abonento dangų plotui ir (arba) dangų tipui, apie tai per 3 (tris) darbo dienas Abonentas 
raštu arba elektroniniu paštu praneša Tvarkytojui. Remiantis Abonento pranešimu, atliekamas Sutarties 
Specialiosios dalies pakeitimas. Jei Abonentas nepateikia informacijos apie pasikeitusius Abonento 
dangų plotus ir (arba) dangų tipus, Tvarkytojas turi teisę, gavęs VĮ „Registrų centras“ arba kitų oficialių 
duomenų bazių duomenis, perskaičiuoti Paslaugų kainą ir pateikti Mokėjimo dokumentą už suteiktas, 
bet neapmokėtas Paslaugas, skaičiuojant nuo Abonento dangų ploto ir (arba) dangų tipo pasikeitimo 
momento bei taikyti kitas Sutartyje ir Taikytinuose teisės aktuose numatytas sankcijas. Apie Paslaugų 
kainos  ir metinio kritulių kiekio pasikeitimą Tvarkytojas informuoja Abonentą Interneto svetainėje. 
Tokiu atveju Sutarties Specialiosios dalies pakeitimai gali būti neatliekami, o Tvarkytojo pateiktas 
informacinis dokumentas laikytinas neatskiriamu Sutarties Specialiosios dalies priedu. 

3.9. Kai yra įrengti Apskaitos prietaisai, Tvarkytojo priimtų iš Abonento tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis 
nustatomas pagal tokių Apskaitos prietaisų rodmenis, kuriuos Abonentas privalo laiku, tiksliai ir teisingai 
deklaruoti, taip kaip nurodyta Sutarties Bendrosios dalies nuostatose. 

3.10. Jei Abonentas Sutarties Bendrojoje dalyje nustatytu terminu už Ataskaitinį laikotarpį nedeklaruoja 
Apskaitos prietaisų rodmenų, Abonentui už Ataskaitinį laikotarpį suteiktų Paslaugų kiekis 
apskaičiuojamas ir Mokėjimo dokumentas pateikiamas pagal 12 (dvylikos) ankstesnių Ataskaitinių 
laikotarpių, einančių prieš Ataskaitinį laikotarpį, suteiktų Paslaugų kiekio vidurkį. 

3.11. Jei Abonentas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nedeklaruoja Apskaitos prietaisų 
rodmenų, Tvarkytojas pats fiziniu būdu užfiksuoja rodmenis ir su tuo susijusias išlaidas (darbo 
užmokestis, transporto sąnaudos ir kt.) įtraukia į Ataskaitinio laikotarpio Mokėjimo dokumentą. 

3.12. Tvarkytojas Abonentui pateikia Mokėjimo dokumentą už praėjusį Ataskaitinį laikotarpį ne vėliau kaip iki 
kito mėnesio, einančio po Ataskaitinio laikotarpio, 10 (dešimtos) dienos. Abonentas, negavęs Mokėjimo 
dokumento iki mėnesio, einančio po Ataskaitinio laikotarpio, 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos, savo 
iniciatyva turi kreiptis į Tvarkytoją dėl pakartotinio mokėjimo dokumento pateikimo. Mokėjimo 
dokumento pateikimo būdas pasirenkamas ir nurodomas Sutarties Specialiojoje dalyje. 

3.13. Už per Ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas Abonentas atsiskaito su Tvarkytoju ne vėliau kaip iki kito 
mėnesio, einančio po Ataskaitinio laikotarpio, paskutinės dienos. Abonentas, laiku neatsiskaitęs su 
Tvarkytoju, atsako Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.14. Abonento įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu 
eiliškumu. 
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3.15. Jeigu Abonentas apmoka didesnę, nei Tvarkytojo Mokėjimo dokumente nurodyta, sumą, jo permokėta 
suma laikoma avansiniu mokėjimu už kitą Ataskaitinį laikotarpį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu 
Abonentas nenurodo kitaip. 

3.16. Tvarkytojas, nustatęs Abonento mokumo rizikos padidėjimą, turi teisę pareikalauti Abonento pateikti 
paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją Abonento finansinei padėčiai 
nustatyti ir priimti sprendimą dėl jo kreditinio patikimumo. Esant didelei Abonento mokumo rizikai, 
Tvarkytojas turi teisę pareikalauti, o Abonentas privalo pateikti abiem Šalims priimtiną įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo priemonę. 

3.17. Abonentui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Abonentui 
pradėta bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių 
pagrįstai manyti, kad Abonentas nevykdys savo prievolių pagal Sutartį, Tvarkytojas turi teisę pareikalauti 
papildomo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo: 

3.17.1. Nustatyti trumpesnius atsiskaitymo terminus. 

3.17.2. Nustatyti Abonentui avansinį mokėjimą už suteiktas paslaugas. Šiuo atveju Abonentas pagal Tvarkytojo 
pateiktą sąskaitą už jam reikalingą per kitą ataskaitinį laikotarpį pateiktų paslaugų kiekį moka ne vėliau 
kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Atliktas išankstinis mokėjimas 
užskaitomas pagal faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį už ataskaitinį laikotarpį - permokėta suma įskaitoma į 
būsimą mokėjimą. 

 

4. Tvarkytojo teisės ir pareigos 

4.1. Tvarkytojas įsipareigoja: 

4.1.1. užtikrinti, kad Abonentui teikiamos Paslaugos atitiktų Taikytinų teisės aktų reikalavimus; 

4.1.2. nuo paviršinių nuotekų atidavimo ribos, atsižvelgiant į esamos Tvarkytojo eksploatuojamos paviršinių 
nuotekų infrastruktūros techninę būklę ir pajėgumus, priimti Abonento paviršines nuotekas, 
išleidžiamas į Tvarkytojo eksploatuojamą paviršinių nuotekų infrastruktūrą; 

4.1.3. Taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir prižiūrėti nuosavybės teise priklausančią ar kitaip jo 
teisėtai valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę 
infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, reikalingą paviršinių nuotekų tvarkymui; 

4.1.4. teikti Paslaugas GVTNTĮ, Metodikoje ir kituose Taikytinuose teisės aktuose nustatyta tvarka 
apskaičiuotomis kainomis; 

4.1.5. užtikrinti viešą informacijos paskelbimą 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; 

4.1.6. keičiantis Paslaugų kainai, viešai informuoti Abonentą apie pasikeitusias ir nustatytas kainas; 

4.1.7. informuoti ir įspėti Abonentą apie numatomą Paslaugų teikimo sustabdymą ir nurodyti, nuo kada ir 
kuriam laikui sustabdomas Paslaugų teikimas, kokiu būdu Abonentui bus sudaryta galimybė naudotis 
Paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų. 

4.2. Tvarkytojo teisės: 

4.2.1. Tvarkytojas turi teisę perduoti informaciją apie Abonentą tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su 
skolų išieškojimu, aplinkosauga, ar kitiems tretiesiems asmenims, teisės aktais numatyta tvarka 
turintiems teisę gauti tokią informaciją, o taip pat su tuo susijusią informaciją skelbti savo Interneto 
svetainėje Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Taikytinų teisės 
aktų nustatyta tvarka; 

4.2.2. Tvarkytojas turi teisę nutraukti, sustabdyti Paslaugų teikimą dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros planinio remonto ar avarinės situacijos. Remonto atveju – įspėjant Abonentą ne vėliau 
kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, o paviršinių nuotekų infrastruktūros avarinės situacijos atveju arba 
siekiant išvengti gamtinės aplinkos taršos Abonento avarinės taršos atveju – nesuderinus su Abonentu 
ar iš anksto jo neįspėjus; 
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4.2.3. Jei Abonentas turi Apskaitos prietaisus, Tvarkytojas turi teisę patekti į Abonento patalpas, teritoriją, kur 
yra įrengti Apskaitos prietaisai, ir atlikti šių Apskaitos prietaisų patikrinimą; 

4.2.4. nustatyti Abonento išleidžiamų paviršinių nuotekų kokybę, pakartotinai nustatyti jų kokybę, kai 
Abonentas pašalina taršos priežastis, pateikia prašymą dėl pakartotino paviršinių nuotekų ištyrimo ir iš 
anksto apmoka Mokėjimo dokumentą už pakartotinį paviršinių nuotekų ištyrimą; 

4.2.5. teikti laboratorinių tyrimų, pagalbos ir kitas Tvarkytojo viešai skelbiamas papildomas paslaugas, 
susijusias su Paslaugomis, pagal Tvarkytojo Interneto svetainėje suformuotame polapyje, esančiame 
adresu https://www.vanduo.lt/papildomai-teikiamos-verslui-paslaugos nurodytas sąlygas ir kainodarą. 

4.3. Kiti, Sutartyje nenurodyti, Tvarkytojo įsipareigojimai ir teisės nustatyti Taikytinuose teisės aktuose. 

 

5. Abonento teisės ir pareigos 

5.1. Abonentas įsipareigoja: 

5.1.1. pateikti Tvarkytojui duomenis ir dokumentus apie nuosavybės teise ar kitaip valdomą teritoriją 
(Objektą). Pateikiami šie dokumentai: 

5.1.1.1. sklypo (Objekto), kuris nuosavybės teise priklauso ar kitaip teisėtai valdomas ir kuriame paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūra prijungta prie Tvarkytojo infrastruktūros, Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašo kopiją, jeigu sklypas (Objektas) suformuotas ir įregistruotas; 

5.1.1.2. sklypo schemos su skirtingos dangos išdėstymu ir plotais kopiją; 

5.1.1.3. paviršinių nuotekų valymo įrenginių, esančių sklype (Objekte), techninės dokumentacijos kopiją; 

5.1.1.4. kitus Tvarkytojo nurodytus dokumentus, kurie yra būtini tinkamam Paslaugų teikimui pagal Sutartį. 

5.1.2. laiku informuoti Tvarkytoją apie bet kokios informacijos - rekvizitų, informacijos apie Objektą (-us) ar 
kitos svarbios informacijos, susijusios su Sutarties vykdymu, pasikeitimus ir užtikrinti, kad teikiama 
informacija būtų neklaidinanti ir teisinga; 

5.1.3. Taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais 
pagrindais jų valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius, likviduoti gedimus 
juose bei raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti Tvarkytoją apie gedimų atsiradimą, 
sukeltą poveikį paviršinėms nuotekoms, likvidavimą ir kitą susijusią informaciją; 

5.1.4. užtikrinti Abonento valdomame ir (ar) naudojamame Objekte esančių paviršinių nuotekų šalinimo 
įrenginių priežiūros reikalavimų, nustatytų Taikytinais teisės aktais, vykdymą; 

5.1.5. neviršyti Sutarties Specialiojoje dalyje nustatyto leidžiamo išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo; 

5.1.6. neišleisti į Tvarkytojo eksploatuojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų medžiagų ar 
jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą, neišleisti 
gamybinių nuotekų ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų mišinių į Tvarkytojo eksploatuojamą 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Priešingu atveju bus taikomos aplinkos apsaugos atsakingos 
institucijos sankcijos ir Sutarties Bendrojoje dalyje nurodyta tvarka bus nutrauktas Paslaugų teikimas. 
Abonentas materialiai atsako už Tvarkytojo ir trečiųjų asmenų patirtą žalą ir padengia Tvarkytojo 
atjungimo-pajungimo prie paviršinių nuotekų tinklų sąnaudas, o taip pat aplinkos apsaugos institucijų 
nustatytą žalą; 

5.1.7. esant veiklos pokyčiams, dėl kurių kinta teršiančios medžiagos paviršinėse nuotekose ir (ar) jų 
koncentracija, iš anksto raštu pranešti Tvarkytojui labiausiai tikėtinas, dažniausiai Abonento veikloje 
pasitaikančias ir (ar) pasitaikysiančias paviršinių nuotekų teršalų koncentracijas; 

5.1.8. esant poreikiui ar Tvarkytojo rašytiniam nurodymui, savo lėšomis įrengti Apskaitos prietaisus su 
nuotoliniu duomenų perdavimu ir kitomis Tvarkytojo nurodytomis charakteristikomis, keisti Apskaitos 
prietaisus, kurių metrologinė patikra yra pasibaigusi, metrologiškai patikrintais, užtikrinti, kad jų 
techninė būklė atitiktų Taikytinų teisės aktų reikalavimus; 

5.1.9. kai yra įrengti Apskaitos prietaisai, ne vėliau kaip iki paskutinės Ataskaitinio laikotarpio dienos pranešti 
Tvarkytojui apskaitos prietaisų rodmenis, elektroniniu paštu pateikiant ataskaitą (deklaraciją), pasirašytą 
Abonento įgalioto atstovo; 

https://www.vanduo.lt/papildomai-teikiamos-verslui-paslaugos
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5.1.10. atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 

5.1.11. visiškai atsiskaityti su Tvarkytoju už suteiktas Paslaugas ir nutraukti Sutartį, kai Objektą, nuo kurio 
organizuotai surenkamos paviršinės nuotekos, perleidžia kito asmens nuosavybėn arba kai nutraukiama 
šio Objekto nuomos ar kito pobūdžio valdymo ir (ar) naudojimo teises Abonentui sukurianti sutartis; 

5.1.12. užtikrinti galimybę Tvarkytojo įgaliotam atstovui Tvarkytojo nurodytu laiku iš Abonento Objekto paimti 
išleidžiamų paviršinių nuotekų mėginius mėginių paėmimo vietose; 

5.1.13. kilus avarijai Objekte ar Tvarkytojui įtarus dėl galimos padidėjusios taršos Objekte, skubos tvarka ir 
nedelsiant užtikrinti galimybę Tvarkytojo įgaliotam atstovui iš Abonento Objekto paimti išleidžiamų 
paviršinių nuotekų mėginius; 

5.1.14. užtikrinti galimybę Tvarkytojo įgaliotam atstovui patikrinti Abonento Apskaitos prietaisus, kai tokie 
įrengti; 

5.1.15. nevykdant šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdant, Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Tvarkytojo patirtą žalą; 

5.1.16. nuolatos stebėti, fiksuoti ir Tvarkytojui el. paštu pateikti išleidžiamų paviršinių nuotekų kokybės 
parametrus, pakartotinai nustatyti jų kokybę, kai pašalinama taršos priežastis, pateikti prašymą dėl 
pakartotino paviršinių nuotekų ištyrimo ir iš anksto apmokėti Mokėjimo dokumentą už pakartotinį 
paviršinių nuotekų ištyrimą; 

5.1.17. Į Tvarkytojo valdomus paviršinių nuotekų tinklus išleisti tik taršumo kriterijus atitinkančias ir Objekte 
susidarančias paviršines nuotekas. Visos kitos nuotekos, kurios Taikytinais teisės aktais nėra priskiriamos 
paviršinėms nuotekoms, į paviršinių nuotekų tinklus negali būti leidžiamos be išankstinio rašytinio 
Tvarkytojo sutikimo. Nustačius kitų nei paviršinių nuotekų išleidimą į paviršinių nuotekų tinklus, taikoma 
atsakomybė ir nuotekų kiekis perskaičiuojamas Sutarties ir Taikytinų teisės aktų, įskaitant bet 
neapsiribojant Taisyklių, nustatyta tvarka; 

5.2. Abonento teisės. 

5.2.1. Abonentas turi teisę reikalauti, kad Tvarkytojas užtikrintų aprūpinimą Sutartyje, Apraše ir kituose 
Taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiomis Paslaugomis; 

5.2.2. nustatyta tvarka gauti iš Tvarkytojo informaciją apie paviršinių nuotekų tvarkymą, avarijas, planuojamus 
Paslaugų pertrūkius ir kitus pokyčius, galinčius turėti įtakos Abonento veiklai, paviršinių nuotekų 
tvarkymą, saugų ir efektyvų paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą ir plėtrą, Paslaugų 
kainas, teikiamas Paslaugas; 

5.2.3. nutraukti sutartį vienašališkai, apie tai pranešęs Tvarkytojui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 
jeigu yra visiškai atsiskaitęs už Paslaugas ir Tvarkytojo infrastruktūra nesinaudoja. 

5.3. Kiti Abonento įsipareigojimai ir teisės nustatyti Sutartyje ir Taikytinuose teisės aktuose. 

 

6. Paviršinių nuotekų ėminių ėmimo ir tyrimo tvarka 

6.1. Tvarkytojas paviršinių nuotekų mėginius ima Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytose mėginių paėmimo 
vietose arba kitose, su Abonentu suderintose, mėginių ėmimo vietose iš paviršinių nuotekų tinklų ar 
šulinių, už kurių eksploatavimą (priežiūrą) atsakingas Abonentas. Abonento atstovas turi teisę dalyvauti 
paimant nuotekų mėginį. Tvarkytojas apie nuotekų mėginio ėmimo laiką ir vietą praneša Abonentui 
atvykęs (t. y. iš anksto neinformavęs) arba pranešdamas iš anksto telefonu, elektroniniu paštu arba 
raštu. 

6.2. Paviršinių nuotekų mėginio tyrimą atlieka Tvarkytojo laboratorija ar jo pasirinkta jam nepriklausanti 
laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą.  Tvarkytojas, atlikęs paviršinių nuotekų tyrimą 
ir nustatęs, kad viršytas leidžiamas išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, ar teršiančių medžiagų 
nedeklaravimą, per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tyrimo analičių rezultatų gavimo Sutartyje nurodytu 
elektroniniu paštu praneša Abonentui apie tyrimo rezultatus. 

6.3. Paėmus Abonento paviršinių nuotekų mėginius, Tvarkytojo atstovas surašo Mėginio ėmimo protokolą. 



7 | 10 

6.4. Atlikus paviršinių nuotekų tyrimą ir nustačius kontroliuojamų taršos elementų koncentracijų viršijimą, 
apie tyrimo rezultatus pranešti Abonentui el. paštu per 3 darbo dienas po laboratorinio tyrimo atlikimo. 
Abonentas raštu gali kreiptis į Tvarkytoją dėl pakartotino paviršinių nuotekų mėginio paėmimo. Mėginį 
Tvarkytojas ima tik lietaus metu. Už pakartotiną paviršinių nuotekų paėmimą ir tyrimą sumoka 
Abonentas šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

7. Atsakomybė 

7.1. Tvarkytojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atsako Taikytinų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.2. Tvarkytojas neatsako už: 

7.2.1. paviršinių nuotekų surinkimą ir tvarkymą Abonento nuosavybės teise ar kitais būdais valdomoje 
teritorijoje; 

7.2.2. paviršinių nuotekų tinklų, esančių Abonento teritorijoje, techninę būklę; 

7.2.3. už Paslaugų teikimą, kai Abonentas paviršines nuotekas išleidžia į Tvarkytojo paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūrą be prisijungimo (techninių) sąlygų arba nesilaikant prisijungimo (techninių) 
sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą; 

7.2.4. Apskaitos prietaisų techninę būklę, matavimų tikslumą ir metrologinę patikrą, dėl Apskaitos prietaisų 
pažeidimo, sugedimo atsiradusią žalą, taip pat trečiųjų asmenų patirtą žalą, įskaitant neturtinę, jei tai 
įvyko dėl to, jog Abonentas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį ir (ar) Taikytinuose teisės aktuose 
numatytus į(si)pareigojimus; 

7.2.5. Sutrikusį Paslaugų teikimą, jei tai įvyko dėl Abonento ar trečiųjų asmenų kaltės. 

7.3. Abonento atsakomybė: 

7.3.1. Abonentui laiku neatsiskaičius už suteiktas Paslaugas, Tvarkytojas už kiekvieną pavėluotą dieną 
skaičiuoja 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų Mokėjimų; 

7.3.2. Abonentui viršijus jam Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytą leidžiamą išleidžiamų paviršinių nuotekų 
užterštumą, skaičiuojamos netesybos – 1 kub. metro paviršinių nuotekų tvarkymo kaina už tą Ataskaitinį 
laikotarpį, kai buvo užfiksuota padidėjusi tarša, didinama tokiu santykiu, kuriuo faktinė tarša viršijo 
sutartyje nustatytą Abonentui leidžiamą paviršinių nuotekų užterštumą ir dauginama iš dviejų. Pagal šį 
punktą priskaičiuota papildoma priemoka sumuojama ir bendra jos suma pateikiama Abonentui 
apmokėjimui už praėjusius kalendorinius metus kiekvienų metų sausio mėnesį. 

7.4. Abonentui už aplinkos apsaugos pažeidimus ir netinkamą infrastruktūros, skirtos Paslaugų teikimui 
naudojimą, nustatoma teisinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

7.5. Tvarkytojui nustačius, kad Abonentas tris ar daugiau kartų per du mėnesius daugiau kaip 2 (du) kartus 
viršijo Abonentui leidžiamą išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumą, nurodytą Sutarties Specialiojoje 
dalyje, (bet kurios teršiančiosios medžiagos) arba esant duomenų, kad Abonentas neužtikrins, jog jo 
išleidžiamos paviršinės nuotekos neviršytų Abonentui leidžiamo išleidžiamų paviršinių nuotekų 
užterštumo, Tvarkytojas turi teisę sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą Abonentui Sutartyje 
numatyta tvarka; 

7.6. Tvarkytojui nustačius, kad Abonentas savavališkai prijungė savo paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius 
prie Tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, Abonentas atsako Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.7. Tvarkytojui ar kitoms kompetentingoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms nustačius, kad 
Abonentas yra atsakingas už kilusią paviršinių nuotekų surinkimo sistemos avariją, Abonentas 
įsipareigoja padengti Tvarkytojui visas su avarijos likvidavimu susijusias išlaidas. 

7.8. Abonentui vėluojant vykdyti atsiskaitymus už Paslaugas, pažeidinėjant Sutarties sąlygas ir (ar) Taikytinus 
teisės aktus, Tvarkytojo sprendimu, gali būti taikoma papildoma atsakomybė ir laikinai sustabdomas 
Tvarkytojo, kaip juridinio asmens, ar su Tvarkytoju susijusių asmenų Abonentui ar Abonento Objektams 
teikiamų kitų paslaugų (vandentiekio, nuotekų tvarkymo ir pan.) teikimas. 
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8. Sutarties sudarymas, galiojimas ir pasibaigimas 

8.1. Sutartis su Abonentu sudaroma neterminuotam laikui, jeigu Specialiojoje dalyje nenurodoma kitaip.  

8.2. Sutarties Bendrojoje dalyje nurodytos sąlygos, kurios yra viešos ir nepasirašytinai galios visiems 
Abonentams, įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo 
interneto svetainėje dienos ir taikomos nuo kito mėnesio 1 (pirmos) dienos.  Nuo Sutarties Bendrosios 
dalies įsigaliojimo momento nustoja galioti anksčiau sudaryta sutartis dėl paviršinių nuotekų tvarkymo, 
jei tokia sutartis su Abonentu jau buvo sudaryta. 

8.3. Tvarkytojas turi teisę vienašališkai keisti ir iš naujo patvirtinti Sutarties Bendrąją dalį tais atvejais, kai: 

8.3.1. keičiasi Tvarkytojo ir (ar) Abonento veiklai Taikytini teisės aktai, reglamentuojantys Paslaugų teikimą; 

8.3.2. keičiasi Tvarkytojo gamybiniai, technologiniai ar kiti, su Paslaugų teikimu susiję, procesai. 

8.3.3. kitais būtinaisiais atvejais, kai būtina tikslinti Sutarties sąlygas. 

8.4. Pakeistos Sutarties Bendrosios dalies nuostatos automatiškai tampa privalomos Šalims ir joks 
papildomas susitarimas tarp Šalių nėra pasirašomas. 

8.5. Sutarties Specialioji dalis įsigalioja nuo momento, kai ji pasirašyta abiejų Šalių. Tuo atveju, jei Abonentas 
nėra pasirašęs ar atsisako pasirašyti Sutarties Specialiąją dalį, tačiau naudojant paviršinių nuotekų 
tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į Tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, 
laikoma, kad Abonentas sutinka su Tvarkytojo parengta ir Abonentui pateikta Sutarties Specialiąja dalimi 
ir Sutartis yra pasirašyta bei galiojanti. 

8.6. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Specialioji dalis, kiti pakeitimai ar  susitarimai gali būti sudaryti Šalims 
apsikeičiant pasirašytu  jų variantu elektroniniu paštu ir/ar kitu Šalių suderintu telekomunikacijų galiniu 
įrenginiu. Tokiu būdu pasirašytas dokumentas bus laikomas sukeliančiu Šalims teisines pasekmes bei 
privalomai vykdomas. 

8.7. Abonentas patvirtina, kad prieš Specialiosios dalies pasirašymą Tvarkytojas pateikė visą Abonento 
pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su Paslaugomis bei šia Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų ir teisių įgyvendinimo tvarka, Šalims pagal šią Sutartį tenkančia atsakomybe. 

8.8. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

8.9. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį Sutartyje nustatytomis 
sąlygomis ir terminais. 

8.10. Tvarkytojas, gavęs iš VĮ „Registrų centro“ duomenis, kad Abonentas perleido Objektą kito asmens 
nuosavybėn arba kai nutraukiama kita šio Objekto valdymo ir (ar) naudojimo teises suteikianti sutartis, 
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Objektą perleidusiu Abonentu; tokiu atveju Sutartis su 
Objektą perleidusiu Abonentu pripažįstama nutraukta nuo nuosavybės ar kitos valdymo ir (ar) 
naudojimo teisės į Objektą perleidimo momento, tačiau Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės 
reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl to, kad neįvykdyta Sutartis, netesybas, bei sumokėti 
likusius Mokėjimus.  

8.11. Sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais, Abonentas įsipareigoja visiškai atsiskaityti su Tvarkytoju už 
suteiktas Paslaugas, sumokėti jam kitas pagal Sutartį ir (ar) teisės aktus susidariusius Mokėjimus, kurie 
kilo iki Sutarties nutraukimo dienos (išskyrus tas sumas, kurios pagal savo esmę skaičiuojamos ir po 
Sutarties pasibaigimo, įskaitant, bet neapsiribojant, delspinigius), bei pateikti iki Sutarties nutraukimo 
dienos galutiniam atsiskaitymui reikalingą informaciją. 

8.12. Įvykus Force majeure, Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą Taikytinų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

9. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga 



9 | 10 

9.1. Sutarties Specialiosios dalies sąlygos ir vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir 
neatskleidžiama tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje ir/ar Taikytinuose 
teisės aktuose numatytus atvejus.  

9.2. Jeigu Abonentas praleis Mokėjimo terminus daugiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų, Tvarkytojas turės teisę 
be atskiro Abonento sutikimo paskelbti viešai ar perduoti tretiesiems asmenims informaciją apie 
Sutarties sąlygas, Abonentą ir nevykdomas prievoles Tvarkytojui.  

9.3. Asmens duomenis Tvarkytojas tvarko vadovaudamasis Tvarkytojo patvirtintais Asmens duomenų 
tvarkymo politika, su kuriais galima susipažinti Tvarkytojo Interneto svetainėje. Tvarkytojas turi teisę 
perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims Sutartyje, Asmens duomenų tvarkymo principuose ir 
kitų Taikytinų teisės aktų numatytais atvejais bei tvarka. 

 

10. Ginčai ir jų sprendimas 

10.1. Visi ginčai ar nesutarimai, iškilę tarp sutarties Šalių dėl Sutarties aiškinimo ir vykdymo, sprendžiami Šalių 
tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu ar teisės aktų nustatyta 
išankstinio ginčų sprendimo neteismine tvarka per dvidešimt kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami 
kompetentingame teisme Klaipėdoje. 

10.2. Institucijos, nagrinėjančios Abonento ir Tvarkytojo ginčus ir skundus neteismine tvarka: 

10.2.1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nagrinėja vartotojų ginčus dėl geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų, laikino atjungimo nuo (prijungimo 
prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų kainų ir jų taikymo.  

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt, 
 https://www.regula.lt. 

10.2.2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nagrinėja vartotojų skundus dėl geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, 
vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų 
pateikimo.  

Vilniaus g. 25, LT-1402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt, 
www.vvtat.lt. 

10.2.3. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – skundus dėl tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimų. 

Kretingos g. 62, LT-92325 Klaipėda, tel. (8 46) 35 02 42, faks. (8 46) 35 05 50, el. paštas 
klaipeda@vmvt.lt, http://vmvt.lt/kontaktai/klaipedos-valstybine-maisto-ir-veterinarijos-tarnyba 

10.2.4. Savivaldybės vykdomoji institucija – nagrinėja skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, 
paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo 
vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimo Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatyme nurodytais būdais organizavimo. 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės rekvizitai:  

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Tel. (8 46) 39 60 66, faks. (8 46) 41 00 47, el. paštas 
dokumentai@klaipeda.lt, https://www.klaipeda.lt/ 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės rekvizitai: 

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas 
savivaldybe@klaipedos-r.lt, https://www.klaipedos-r.lt/ 

 

11. Baigiamosios nuostatos 

11.1. Sutartis sudaryta vadovaujantis ir bus aiškinama taikant Lietuvos Respublikos teisę. 

11.2. Sutarties Bendroji dalis yra tipinė, viešai skelbiama Tvarkytojo Interneto svetainėje. 

mailto:info@vert.lt
https://www.regula.lt/
http://www.vvtat.lt/
mailto:klaipeda@vmvt.lt
http://vmvt.lt/kontaktai/klaipedos-valstybine-maisto-ir-veterinarijos-tarnyba
mailto:dokumentai@klaipeda.lt
https://www.klaipeda.lt/
mailto:savivaldybe@klaipedos-r.lt
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11.3. Esant prieštaravimų tarp Bendrosios dalies ir Specialiosios dalies nuostatų, prioritetas taikomas 
Specialiosios dalies nuostatoms. Esant prieštaravimų tarp iki Bendrosios dalies įsigaliojimo sudarytų 
sutarčių (jei tokių buvo) ir šios Sutarties Bendrosios dalies nuostatų, taikomos šios Sutarties Bendrosios 
dalies nuostatos. 

11.4. Šalys Specialiojoje dalyje turi teisę susitarti dėl Bendrosios dalies nuostatų, kurios nebus taikomos 
konkrečiam Abonentui ar jos taikymo apimtis bus individualizuota. 

11.5. Sutartimi nereguliuojamus klausimus, Tvarkytojas ir Abonentas sprendžia vadovaudamiesi Taikytinais 
teisės aktais. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Taikytiniems teisės aktams ar pasikeitus 
Taikytiniems teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja – kitos Sutarties 
nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju, Taikytiniems teisės aktams prieštaraujanti ir (ar) nebegaliojanti 
Sutarties nuostata yra pakeičiama į atitinkančią Taikytinų teisės aktų reikalavimus nuostatą, kuri savo 
turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją. 

11.6. Tvarkytojas ir Abonentas įsipareigoja raštu per 3 (tris) darbo dienas informuoti vienas kitą apie savo 
rekvizitų ir kitos svarbios informacijos, susijusios su Sutarties vykdymu, pasikeitimą. Šalis, nepranešusi 
apie rekvizitų ir kitos svarbios informacijos, susijusios su Sutarties vykdymu, pasikeitimus, negali reikšti 
pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų pagal anksčiau Sutartyje pateiktą informaciją. 

11.7. Bet kokie pranešimai, prašymai, reikalavimai ar bet koks kitas Šalių susirašinėjimas ar informacija, kurią 
reikia pateikti pagal Sutartį ar teisės aktų reikalavimus, Sutarties Šaliai gali būti įteikiami pasirašytinai, 
siunčiami registruotu laišku, per kurjerį, elektroniniu paštu Abonentui - Sutarties Specialiojoje dalyje 
nurodytais rekvizitais; Tvarkytojui – Sutartyje ir (ar) Tvarkytojo Interneto svetainėje nurodytais 
rekvizitais. Tvarkytojas taip pat turi teisę Sutartyje bei teisės aktuose numatytus pranešimus ir kitą 
informaciją Abonentui pateikti viešai, įskaitant, bet neapsiribojant, Interneto svetainėje. 

11.8. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad kiekviena iš Šalių turi visas teises ir įgaliojimus įvykdyti visus 
įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, kiekviena Šalis yra gavusi visus leidimus, patvirtinimus, 
sprendimus, sutikimus ir pritarimus, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, Šalis saistančius 
susitarimus bei kitus dokumentus šios Sutarties sudarymui, įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui bei 
sudarant šią Sutartį nebuvo pažeisti jokie kiekvienos Šalies veiklai taikomi Lietuvos Respublikos teisės 
aktai. Jei paaiškėja, kad bet kurie šie patvirtinimai ar garantijos neteisingi, melagingi ar klaidinantys, 
visos neigiamos pasekmės dėl to kyla Šaliai, kuri pateikė tuos pareiškimus ar garantijas. 

_______________________________ 

 

 


