
Tvarkos priedas Nr. 2 
 

SUTARTIS 
DĖL CENTRALIZUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) 

BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO NAUJAME 
GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALE 

 
201__ m. ________________ d. Nr. 

Mažeikiai 
 
 Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikų vandenys“ (toliau - Vykdytojas), atstovaujama 

direktoriaus Kęstučio Kazlausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir  
 (vardenis, pavardenis), gyvenantis ________________________ (toliau – Pareiškėjas/ai), 

sutartyje vadinamos Šalimis (toliau – Šalys), sudaro šią sutartį dėl centralizuotos geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimo naujame gyvenamųjų namų 
kvartale (toliau – Sutartis). 

 
I. SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 
 
1. Vykdytojas ir Pareiškėjas susitaria bendromis lėšomis vykdyti centralizuotos geriamojo 

vandens tiekimo ir (arba) buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimo naujame gyvenamųjų 
namų kvartale projektą Mažeikių _____(mieste ar rajone), _________ gatvėje (toliau – projektas). 

2. Šia sutartimi Pareiškėjas įsipareigoja skirti projekto įgyvendinimui _________eurų 
(_____________eurų), kas sudaro (procentai), o Vykdytojas įsipareigoja skirti likusią dalį lėšų 
___________________ eurų (_____________________eurų), kas sudaro (procentai). 

 
II. SKYRIUS 

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
3. Vykdytojas įsipareigoja: 
3.1. organizuoti ir koordinuoti projekto įgyvendinimą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir 

terminais bei skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui iš Vykdytojo biudžeto lėšų; 
3.2. pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus organizuoti ir parengti reikiamą 

dokumentaciją  projekto įgyvendinimui (sąmatos, projekto parengimas) bei vadovaujantis viešuosius 
pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais parinkti rangovą ir (jei reikia) projektuotoją bei techninio 
projekto ekspertizę; 

3.3.  užtikrinti projekto įgyvendinimo metu sukurto ar pagerinto objekto įregistravimą  
Nekilnojamojo turto registre (esant poreikiui); 
3.4. apskaityti Pareiškėjo pervestas lėšas nurodytoje Vykdytojo sąskaitoje. 
4. Pareiškėjas įsipareigoja: 
4.1.  skirti Sutarties 2 punkte nurodytas lėšas projekto įgyvendinimui; 
4.2. per 30 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo datos pervesti projekto lėšas į nurodytą 

Vykdytojo sąskaitą. 
5. Pareiškėjo lėšos proporcingai naudojamos suteiktoms paslaugoms/atliktiems  darbams  
apmokėti. 
6. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas pažeidžia Sutarties 3.2  punkte nurodytus terminus ir (ar) 

neperveda sutartų lėšų į Vykdytojo sąskaitą, privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas) raštu apie tai informuoti Vykdytoją ir nurodyti konkrečias priežastis ir pažeidimo pašalinimo 
terminus.  



7. Pareiškėjui/Vykdytojui, nevykdant Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar juos vykdant 
netinkamai, Sutartis su Vykdytoju/Pareiškėju gali būti vienašališkai nutraukiama neatlyginant 
Pareiškėjo/ Vykdytojo patirtų išlaidų. 

8. Vykdytojas savo įsipareigojimus pagal Sutartį pradeda vykdyti, kai Pareiškėjas 
Sutarties 2 punkte numatytas projektui vykdyti skirtas lėšas perveda į Vykdytojo sąskaitą. 

9. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatytą projekto įgyvendinimą atlikti per įmanomai 
trumpiausius terminus, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių (priklausomai nuo oro sąlygų). 

 
III. SKYRIUS 

SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
10. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo datos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų 

įvykdymo. 
11. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pakeista ar nutraukta rašytiniu abiejų Šalių 

susitarimu, taip pat Vykdytojo ar Pareiškėjo nutraukta vienašališkai, jeigu Vykdytojas ar Pareiškėjas 
nevykdo savo įsipareigojimų. 

12. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pratęsiama rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 
13. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir 

pasirašyti abiejų Šalių ar jų įgaliotų atstovų. 
 

IV. SKYRIUS 
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 
14. Jei viena Šalis pažeidžia šią Sutartį, tai nukentėjusioji Šalis turi teisę pareikšti kitai 

Šaliai pretenziją raštu, nurodydama protingą terminą, per kurį toji Šalis turi imtis priemonių pašalinti 
Sutarties pažeidimą. 

15. Šalys susitaria, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Jeigu ginčai, 
nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys sprendžia juos Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
V. SKYRIUS 

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 

16. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 
vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. 
Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų 
įsipareigojimų. 

17. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos  civilinio 
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo 
nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir 
Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“  nustatyta tvarka. 

18. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip 
per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo. 

VI. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
19. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami šalių nurodytelektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Vykdytojo ir/ar 
Pareiškėjo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiami registruotu laišku ar per kurjerį 
kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytų atitinkamų adresų. 



20. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad sudarydamos Sutartį, jos nepažeidžia jokių 
sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. Šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti 
jokių trečiųjų asmenų sutikimų. 

21. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko 
neverčiamos pasirašė šią Sutartį dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą 
teisinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną šios Sutarties egzempliorių.  

22. Sutarties priedai: prašymas kartu su priedais. 
 

VII.  SKYRIUS 
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 
Vykdytojas:    Pareiškėjas/ai: 
 
UAB „Mažeikių vandenys“ 
Skuodo g. 24, LT-89100 Mažeikiai 
Tel.: 8 443 68245 
Įmonės kodas 166486116 
PVM mokėtojo kodas LT664861113 
A.s Nr. LT43 4010 0407 0002 0381 
Luminor Bank AB, banko kodas 40100 
 
 
Direktorius 
 
__________________________ 
Kęstutis Kazlauskas                                                              
     (vardas, pavardė, parašas)                                              (vardas, pavardė, parašas) 
               
 
 
 
 
 
 
 


