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PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIES 

 SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
 

20__ - _____________  Nr._______________ 

Kaišiadorys 

 
 

I. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

                         

 

II. INFORMACIJA APIE SKLYPĄ: 

 

Eil. 

Nr. 
Rekvizitų pavadinimas Paviršinių nuotekų tvarkytojas Abonentas 

1.  Juridinio asmens pavadinimas arba 

fizinio asmens vardas, pavardė 

UAB „Kaišiadorių vandenys“  

2.  Adresas korespondencijai Gedimino g. 137A, LT- 56173 

Kaišiadorys 

 

3.  Telefono Nr. (8 346) 52737   

4.  Mobilusis telefono Nr. +370 611 55726  

5.  Elektroninis paštas abonentai@kaisiadoriuvandenys.lt  

6.  Elektroninis paštas Mokėjimo 

dokumentų gavimui 

-  

7.  Buhalterijos telefono Nr. (8 346) 60995  

8.  Juridinio arba fizinio asmens kodas 158834726  

9.  PVM mokėtojo kodas LT588347219  

10.  Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT237300010083466396  

11.  Bankas AB Swedbankas 

12.  Banko kodas 73000 

13.  Juridinio asmens atstovo (vadovo), 

pasirašančio Sutartį, vardas, pavardė, 

pareigos 

direktoriaus pavaduotojas 

Kęstutis Antanavičius 

 

Eil. 

Nr. 
PAVADINIMAS DUOMENYS 

1.  
Visų abonento nuosavybės ar kita teise valdomų žemės 

sklypų adresai 

 

2.  

Visų abonento nuosavybės ar kita teise valdomų žemės 

sklypų bendras plotas, m
2 

(duomenys iš VĮ Registrų centras 

išrašo), iš jo: 

 

3.1. 
Stogų dan 

gos, m
2
 

 

3.2. Kietos, vandeniui nelaidžios, dangos, m
2
  

3.3. Akmenų grindinys, m
2
  

3.4. Iš dalies vandeniui laidūs paviršiai, m
2
  

3.5. 
Žalieji plotai (kuriuose įrengta vandens surinkimo 

infrastruktūra), m
2 
 

 

3.6. Nėra žinomas paviršiaus tipas, m
2
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III. ABONENTUI NUSTATOMI TARŠOS NORMATYVAI (DIDŽIAUSIA LEISTINA TARŠA)* 

 

* Abonentui taikomi taršos normatyvai (didžiausia leistina tarša) nustatomi pagal LR teisės aktus. 

 

 

IV. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMAS 

 

Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K 

čia: 

Hf – faktinis praėjusio ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie aplinkos ministerijos duomenis); 

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis, perskaičiuojamas kas dešimt 

metų. 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 

ps = 0,85 – stogų dangoms; 

ps = 0,83 – kietoms vandeniui nelaidžioms dangoms; 

ps = 0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (sutankintas gruntas, žvyras, skalda ir pan.); 

ps = 0,2 – žaliems plotams, kuriuose įrengta paviršinio vandens surinkimo infrastruktūra; 

ps = 0,8 – nėra žinomas paviršiaus tipas; 

F –  teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta paviršinio vandens surinkimo 

infrastruktūra, ha; 

K –  paviršinio nuotėkio koeficientas (jei sniegas išvežamas K = 0,85, jei neišvežamas K = 1). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šios Paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties (toliau – Sutarties) Specialiosios sąlygos yra 

neatsiejama Sutarties Bendrųjų sąlygų dalis, įsigalioja nuo momento, kai jos pasirašytos abiejų Šalių ir 

galioja neterminuotai. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Duomenys 

Momentinė teršalų 

koncentracija 

Vidutinė metinė 

teršalų koncentracija 

1.  Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias 

paras (BDS 7), mg/l 

50 25 

2.  Naftos produktų koncentracija, mg/l 7 5 

3.  Skendinčių medžiagų  koncentracija, mg/l 50 30 

4.  Vandenilio jonų rodiklis (pH) 6,50 - 8,50 
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2. Tuo atveju, jei Abonentas nėra pasirašęs ar atsisako pasirašyti Sutarties Specialiąsias sąlygas, 

tačiau naudojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas paviršinės nuotekos išleidžiamos į Paviršinių 

nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, laikoma, kad Abonentas sutinka su Sutarties 

Specialiosiomis sąlygomis ir Sutartis yra pasirašyta bei galiojanti. 

3. Abonentas, pasirašydamas šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina ir garantuoja, kad: 

3.1. perskaitė Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jos turinį ir 

pasekmes bei pasirašė kaip atitinkančią Abonento valią ir ketinimus. Susipažino su viešai skelbiama 

Paviršinių nuotekų kaina bei kitomis viešai skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis; 

3.2. prieš Sutarties pasirašymą Paviršinių nuotekų tvarkytojas pateikė visą Abonento pareikalautą 

žodinę ir /ar rašytinę informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu; 

3.3. sutinka, kad Paviršinių nuotekų tvarkytojas Sutarties vykdymo tikslais, įskaitant, bet 

neapsiribojant, skolų administravimo, išieškojimo, klientų aptarnavimo ir kitais, išimtinai su Sutartimi 

susijusiais, tikslais tvarkytų jo asmens duomenis; 

3.4. sutinka, kad Paviršinių nuotekų 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 nustatyta tvarka. 

4. Abonentas ir Paviršinių nuotekų tvarkytojas, pasirašydami šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, 

patvirtina ir garantuoja, kad: 

4.1. Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos ir (arba) 

abiem Šalims yra žinomos; 

4.2. turi teisę, įgaliojimus, kompetenciją ir atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir 

vykdyti Sutartį. 

5. Sutarties priedai, kurie pildomi atskirai kiekvienam Abonento sklypui, taip pat papildomi Šalių 

susitarimai yra neatskiriama Specialiųjų sąlygų dalis. 

6. Paviršinių nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentus pateikia (pažymint vieną tinkamą): 

6.1. Abonento Specialiosiose sąlygose I sk. 6 eilutėje nurodytu elektroniniu paštu ☐; 

6.2. „E. Sąskaita“ informacinėje sistemoje (pagal Viešųjų pirkimų įstatymą)  ☐; 

 6.3. Pateikiant abonentui popierinį mokėjimo dokumentą                                                ☐. 

7. Abonentui pageidaujant, Paviršinių nuotekų tvarkytojas gali atlikti neplaninį Abonento 

išleidžiamų paviršinių nuotekų mėginio paėmimą ir tyrimą. Ši procedūra atliekama Abonentui apmokėjus 

būsimas mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo sąnaudas. 

8. Sutarties Specialiosios sąlygos sudarytos 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais – po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. 
 

 

VI. ŠALIŲ PARAŠAI 

 

 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJAS ABONENTAS 

A.V. 

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

(pareigos) vardas, pavardė, parašas 
 

 

 


