
ABONENTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO  

Į PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS 

 

SUTARTIS 

 

2016 m.                        d.     Nr. 

Visaginas 

 

 UAB ,,Visagino būstas‘‘ (įmonės kodas 155498117) (toliau – Eksploatuojanti organizacija), 

atstovaujama direktorės Liubov Sverčkovos, veikiančios pagal įmonės įstatus ir (įmonės kodas xxxxx) 

(toliau – Abonentas), atstovaujama xxxxxxxxx, abi kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosios Visagi-

no savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. TS-159,  Visagino savivaldybės tarybos 

2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 251 ir Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. 

sprendimu Nr. 223 sudarė šią sutartį: 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Abonento paviršinių nuotekų transportavimas Visagino savivaldybės paviršinių nuotekų 

tinklais. 

 

2. ŠALIŲ PAREIGOS 

 

2.1. Eksploatuojanti organizacija įsipareigoja: 

2.1.1. Paviršinių nuotekų kiekį (Wf) skaičiuoti nuo Abonentui priklausančių teritorijų (toliau 

Teritorijos), adresu xxxxxxxx pagal formulę: 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m
3
/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį, 

čia: 

Hf – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos   

hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 

ps=0,85 – stogų dangoms; 

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms; 

ps=0,78 – akmenų grindiniui; 

ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui: sutankintam gruntui, žvyrui, skaldai ir 

pan.);  

ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui: pievoms, vejoms, gėlynams ir pan.), kuriuose įrengta vandens 

surinkimo infrastruktūra; 

ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas; 

F – teritorijos 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. 

Duomenys paviršinių nuotekų apskaičiavimui pateikiami sutarties priede Nr.1. 

2.1.2. Priimti Abonento Teritorijose susidarančias paviršines nuotekas į Visagino miesto       

bendrus paviršinių nuotekų tinklus.   

2.1.3. Kas ketvirtį Abonentui pateikti PVM sąskaitą faktūrą už paviršinių nuotekų bei su jomis 

patenkančių teršalų transportavimą paviršinių nuotekų tinklais. 

2.1.4. Užtikrinti, kad Abonentui teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų     

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir aplinkos ministro 



tvirtinamo Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. 

2.1.5. Informuoti ir įspėti Abonentą apie numatomą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų     

teikimo sustabdymą. 

2.1.6. Teikti Abonentui informaciją apie paviršinių nuotekų tvarkytoją, paviršinių nuotekų    

tvarkymą, paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus savo internetiniame   

tinklalapyje www.visaginobustas.lt 

2.1.7. Atlikus tyrimą ir nustačius, kad viršytas sutartyje Abonentui leistinas išleidžiamų          

paviršinių nuotekų užterštumas, kitą darbo dieną pranešti apie tyrimo rezultatus. 

2.2. Abonentas įsipareigoja: 

2.2.1. Teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam patikėjimo teise priklausančius ar kitais     tei-

sėtais pagrindais jų valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius. 

2.2.2. Neišleisti į paviršinių nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą nuodingų medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip 

sutrikdyti infrastruktūros darbą. 

2.2.3. Nedelsdamas pranešti eksploatuojančiai organizacijai apie pastebėtą avariją. 

2.2.4. Tinkamai prižiūrėti savo teritoriją , kad į eksploatuojančios organizacijos paviršinių    

nuotekų tinklus nepatektų neleistinos medžiagos, dėl kurių galėtų būti viršytos šios normos: 

2.2.5. vidutinės metinės koncentracijos: skendinčios medžiagos – 30 mg/l; BDS7 – 29 mg/l; 

nafta ir jos produktai – 5 mg/l. 

2.2.6. didžiausios momentinės koncentracijos: skendinčios medžiagos – 50 mg/l; BDS7 – 58 

mg/l; nafta ir jos produktai – 7 mg/l. 

2.2.7. Laiku apmokėti apskaičiuotą mokestį. 

2.2.8. Leisti Eksploatuojančios organizacijos pasamdytiems licencijuotos laboratorijos            

atstovams Abonento darbo metu paimti Abonento išleidžiamų paviršinių nuotekų mėginius, dalyvaujant 

Abonento paskirtam atstovui. 

 

3. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

3.1. Nuotekų transportavimas Eksploatuojančios organizacijos tinklais, pagal galiojantį tarifą 

sudaro 0,06 eur/ct (be PVM) už 1 m³ transportuotų nuotekų (Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. 

lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS - 200). 

3.2. Mokestis nurodytas 3.1. punkte galioja iki bus patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 

naujas mokestis, apskaičiuotas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos   patvirtintą 

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką. 

3.3. Mokestis už paviršinių nuotekų transportavimą apskaičiuojamas kas ketvirtį ir priklauso 

nuo kritulių kiekio, remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos       

duomenimis. 

3.4. Faktinis paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Paviršinių nuotekų    

tvarkymo reglamentu. 

3.5. Abonentas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą įsįpareigoja apmokėti Eksploatuojančiai           

organizacijai per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

4.1. Nustačius, kad dėl Abonento kaltės į eksploatuojančios organizacijos tinklus pateko         

didesnė teršalų koncentracija, kuri nurodyta 2.2.4. punkte, Abonentas įsipareigoja atlyginti žąlą. 

4.2. Neįvykdęs 3.5. punkto reikalavimų Abonentas Eksploatuojančiai organizacijai  moka dels-

pinigius 0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

4.3. Paviršinių nuotekų tvarkytojui atliekant laboratorinę kontrolę nustačius, kad viršytas abo-



nento ir paviršinių nuotekų tvarkytojo sudarytoje sutartyje nurodytas abonentui nustatytas leidžiamas 

išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, skaičiuojamos netesybos. 

4.4. Šalis, nevykdanti pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų (įskaitant netesybas) ar netinkamai 

juos vykdanti, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir privalo atlyginti kitos sutarties 

šalies, taip pat trečiųjų asmenų dėl to turėtą žalą. 

4.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu 

įrodo, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 
 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Ši sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki tol, kol Abonentas visiškai atsiskaito su 

Eksploatuojančia organizacija ir liaujasi naudojęsis savivaldybės paviršinių nuotekų tinklais. 

5.2. Sutarties sąlygas galima keisti tik esant abiejų šalių sutikimui. 

5.3. Pridedama: 

5.3.1. Duomenys apie Abonentui priklausančią Teritoriją – 1 priedas. 

 

6. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Eksploatuojanti organizacija  
UAB ,,Visagino būstas“ 

Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas 

Įmonės kodas 155498117 

PVM mokėtojo kodas LT554981113 

Taršos leidimo Nr. TV(2)-18/TL-U.5-

12/2016 

Tel. 8 (386) 70 262 

Faksas 8 (386) 72 260 

El. p. v_bustas@dkd.lt 

A. s. LT447300010002618264 

AB bankas ,,Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

 

Direktorė 
 

_____________     Liubov Sverčkova 

2016 m. ______________ ___ d.   

 
 

Abonentas 
 
 

 

 

 

 

____________      

2016 m. ______________ ___ d. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v_bustas@dkd.lt


 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                     Abonento paviršinių nuotekų priėmimo 

                                                                                                     į paviršinių nuotekų tinklus 

                                                                                                     2016 m.__________  

                                                                                                     sutarties Nr.  

                                                                                                     1 priedas 

 

Duomenys apie Abonentui  priklausančią Teritoriją 

   

Adresas  

Žemės sklypo plotas  

   

ps-paviršinio nuotėkio koeficientas  

 

F – teritorijos plotas, ha;  

ps=0,85 – stogų dangoms;  -  

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;    

ps=0,78 – akmenų grindiniui;  -  

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;  -  

Žalieji plotai, kuriuose neįrengta vandens surinkimo 

infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenos, ha;  -  

Iš viso:      

K - 0,85 (taikoma tik tuo atveju, jei abonentas išveža sniegą ir apie tai raštu vieną kartą per ketvirtį 

informuoja vandens tiekėją ir pateikia jam dokumentus apie išvežto sniego kiekį.) 

  

   

Eksploatuojanti organizacija  
UAB ,,Visagino būstas“ 

Direktorė 

_______________  Liubov Sverčkova 
 

2016 m. ___________ ___ d.  

 

Abonentas 

 

2016 m. ___________ ___ d 

 

 

 

 


