
                                                  PATVIRTINTA 
                                                                                   Savivaldybės įmonės „Kompata“  direktoriaus  

                                                                                         2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-34 
 

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO 
S U T A R T I S    Nr .   [sutarties_numeris] 

 
 

[sutarties_data] 
       Ignalina 
 
 

Savivaldybės įmonė „Kompata“, įmonės kodas 155402647, adresas Ažušilės g. 20, Ignalina, vykdanti Ignalinos rajono 
savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama „PASLAUGŲ TEIKĖJAS“, atstovaujama 
pardavimo vadybininkės ____________, veikiančios pagal įmonės vadovo 20__ m. _____ __ d. įgaliojimą Nr. _______ir 
[paslaugos_gavėjas], toliau vadinamas (PASLAUGŲ GAVĖJAS), sudarė šią sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų. 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 
 1. Sutarties objektas yra PASLAUGŲ GAVĖJO sukauptų komunalinių atliekų surinkimas, išvežimas ir tvarkymas, taikant 

Ignalinos rajone nustatytą dvinarę įmoką, susidedančią iš dviejų dedamųjų, pastoviosios ir kintamosios dalių. 
 

2. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 2.1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS vykdo komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą iš individualaus konteinerio, 
vadovaudamasis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis ir galiojančiomis Ignalinos rajono komunalinių atliekų 
tvarkymo taisyklėmis. 

2.2. PASLAUGŲ TEIKĖJAS numatytą dieną pagal grafiką, kuris skelbiamas interneto svetainėje adresu www.kompata.lt 
ištuština PASLAUGŲ GAVĖJO konteinerį. 
         2.3. Komunalinių atliekų išvežimo grafikas gali būti keičiamas ne vėliau kaip prieš 14 dienų, apie tai paskelbus interneto 
tinklalapyje. 
 

3. PASLAUGŲ GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
3.1.PASLAUGOS GAVĖJAS kuris yra komunalinių atliekų turėtojas privalo naudotis Ignalinos rajone organizuojama 

komunalinių atliekų tvarkymo sistema ir  laikytis patvirtintų Ignalinos rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimu. 
3.2. Pasikeitus deklaruotų ir faktiškai gyvenančių žmonių skaičiui PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja per 10 dienų pranešti 

PASLAUGŲ TEIKĖJUI ir pateikti pažymą apie nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičių.  
3.3. PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja komunalines atliekas pilti tiktai į atliekų rūšiai pritaikytus konteinerius.  
3.4. Atliekų kiekiui viršijus konteinerių tūrį PASLAUGŲ GAVĖJAS  kreipiasi į PASLAUGŲ TEIKĖJĄ dėl papildomo atliekų 

išvežimo ar konteinerio įsigijimo. 
3.5. PASLAUGOS GAVĖJAS įsipareigoja saugoti konteinerius ir naudoti juos pagal paskirtį – draudžiama į juos pilti žemes, 

statybines ir griovimo atliekas, chemines medžiagas, skystas atliekas, karštas, degančias atliekas, antrines žaliavas, pavojingas 
atliekas ir įvairias želdynų atliekas. 

3.6. PASLAUGOS GAVĖJAS atsako už PASLAUGOS TEIKĖJO komunalinių atliekų konteinerio praradimą ar sugadinimą 
visais atvejais, sumokant PASLAUGOS TEIKĖJUI konteinerio vertę pagal PASLAUGOS TEIKĖJO pateiktą sąskaitą. 

3.7. PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja nutraukus sutartį, grąžinti PASLAUGŲ TEIKĖJUI jo atliekų surinkimo konteinerius 
pagal turto perdavimo-priėmimo aktą. Konteineris grąžinamas tokios būklės, kokios PASLAUGOS GAVĖJAS gavo, atsižvelgiant į 
jo normalų nusidėvėjimą ar pasikeitimą dėl natūralių jo savybių.  

3.8. PASLAUGŲ GAVĖJAS už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą atsiskaito pagal 2016-12-02 Ignalinos 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-161 „Dėl  Ignalinos rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodikos, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą dydžių Ignalinos rajono savivaldybėje patvirtinimo“, patvirtintus atliekų tvarkymo dydžius ir taikymo tvarką. 

 
4. ATSISKAITYMO TVARKA 

  
4.1. PASLAUGŲ GAVĖJAS už suteiktą paslaugą PASLAUGOS TEIKĖJUI moka pagal pateiktą sąskaitą arba sąskaitą - 

pranešimą, kitą dokumentą ar jo elektroninį variantą, pagal sąskaitos pateikimo terminą ir gavimo būdą kuris  numatytas sutarties 
prieduose. 

4.2.  PASLAUGŲ GAVĖJAS nepagrįstai uždelsęs sumokėti už atliktą paslaugą, moka administratoriui 0,02 %  laiku 
neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną 

  4.3. Įsiskolinimas už paslaugą iš PASLAUGŲ GAVĖJO išieškomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
4.4. PASLAUGŲ GAVĖJAS už atliekų išvežimą, surinkimą ir tvarkymą atsiskaito iki einamojo mėnesio (einančio po 

ataskaitinio laikotarpio) paskutinės kalendorinės dienos įmonės SĮ „Kompata“ kasoje arba pervedant pinigus į sąskaitas 



LT774010043700020249 AB „DNB“ banke, LT387300010092369756 AB „Swedbank“, Ignalinos kredito unijoje, kasininkui – 
operatoriui, Ignalinos butų ūkio kasoje. 

4.5. PASLAUGŲ GAVĖJAS įsipareigoja laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
patvirtintus įkainius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojantį nustatytą (PVM) pridėtinės vertės mokesčio dydį. 
 

5.  PRETENZIJŲ TEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS 
 

         5.1.  Sutarties šaliai nevykdant arba netinkamai vykdant sutarties įsipareigojimus, kita šalis turi teisę raštu arba telefonu 
pareikšti jai pretenziją. Šalis, gavusi pretenziją, privalo ją išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos raštu arba 
telefonu informuoti pretenziją pateikusią šalį. Nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai yra pagrįsti, pretenziją gavusi šalis 
privalo juos nedelsiant pašalinti. Jeigu pretenzijoje nurodytiems trūkumams pašalinti reikia daugiau laiko, pretenziją gavusi šalis turi 
suderinti trūkumų pašalinimo laiką su pretenziją pateikusia šalimi. 

 5.2. Visi nesutarimai, iškylantys dėl šios sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
 

6. BENDROS SĄLYGOS 
 

 
6.1. Sutartis pasirašyta dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 
6.2. Sutartis įsigalioja nuo [sutarties_įsigaliojimo_data]. 
6.3. Sutartis yra neterminuota ir gali būti keičiama ar nutraukiama šiais atvejais: 
6.3.1. Pasikeitus teisės aktams, turintiems įtakos šiai sutarčiai. 
6.3.2. Pasikeitus PASLAUGŲ TEIKĖJUI. pagal Lietuvos Respublikos įstatyme nustatytą tvarką. 
6.3.3. Pasikeitus PASLAUGŲ GAVĖJUI. pagal Lietuvos Respublikos įstatyme nustatytą tvarką. 
6.3.4. Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais. 
6.5. PASLAUGŲ GAVĖJAS  gali perduoti papildomą atliekų kiekį ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) dieną nuo konteinerio tuštinimo 

dienos PASLAUGŲ TEIKĖJUI apie tai informavus telefonu __________ arba el. paštu ___________PASLAUGŲ TEIKĖJĄ ir 
sutikus už jas sumokėti. 

6.6. Kai Ignalinos rajono savivaldybės taryba patvirtina naujas komunalinių atliekų susikaupimo normas, bei komunalinių 
atliekų surinkimo, išvežimo ir jų tvarkymo paslaugų tarifus (kainas), po paskelbimo vietinėje spaudoje ir įmonės internetinėje 
svetainėje adresu www.kompata.lt įsigalioja ir  tampa privalomos sutarties šalims nuo skelbime nurodytos datos. 

6.7. Sutartis turi priedus, kurie yra neatsiejami šios sutarties dalis. 
6.8. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų, kitais 

įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apaugą.  
 
 
 
 
 
 

PASLAUGŲ TEIKĖJAS      PASLAUGŲ GAVĖJAS 
 

Savivaldybės įmonė  „Kompata” 
Ažušilės g. 20, LT-30127, Ignalina 
Įmonės kodas 155402647 
PVM įmonės kodas LT554026410 
AB „Swedbank“ LT387300010092369756 
Luminor Bank AB LT774010043700020249 
Tel. _____________ 
El. paštas _______________ 
Internetinis tinklalapis: www.kompata.lt 
 
 
 
 
PARDAVIMO VADYBININKĖ 
___________________________ 
 
(vardas, pavardė, parašas) 
AV   
 

[paslaugos_gavėjas] 
     (Vardas, Pavardė) 

[gavėjo_adresas] 
     (Adresas) 

[asmens_kodas] 
     (Gimimo data/asmens kodas) 

[telefonas] 
     (Telefono Nr.) 

[el_paštas] 
      (El. pastas) 

 
 
 
 
 
[paslaugos_gavėjas] 
 
 
(vardas, pavardė, parašas) 

 
 
 



 
 

PRIEDAS Nr. 1 PRIE [sutarties_data] KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS 
TEIKIMO SUTARTIES Nr. [sutarties_numeris] 

 
1. Nekilnojamojo turto objekto kategorija [NT_kategorija] 

2. Nekilnojamojo turto objekto unikalus Nr. [NT_nr] 
3. Nekilnojamojo turto adresas [NT_adresas] 
4. Mokėtojo kodas [moketojo_kodas] 
5. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

kaina sutarties pasirašymo dieną 
Įmokos pastovioji dalis Eur/mėn. be PVM Įmokos kintamoji dalis  

1m3 be PVM 

[imokos_pastovioji_dalis] [imokos_kintama_d
alis] 

6. Metinė atliekų susikaupimo norma 1 
gyventojui m3 / metams 

Atliekų susikaupimo norma 
1 gyventojui m3/metams 

 

Per mėnesį išvežama m3 

[susikaupimo_norma_gyventojui] [susikaupimo_norm
a_menesiui] 

7. Deklaruotų gyventojų skaičius [deklaruotų_gyventojų_sk] 
8. Faktiškai gyvenančių gyventojų skaičius [faktiskai_gyvenanciu_skaicius] 
9. Konteinerio nuosavybė [konteinerio_nuosavybe] 
10. Konteinerio / (ių) talpa l  ir kiekis vnt. [konteineris_talpa] 
11. Konteinerio / (ių) pastatymo vieta ir laikas 

išvežimo dieną pradedant  nuo  
7 val. ryte konteinerį pastato prie kelio, aptarnavimas: 
[konteinerio_grafiko_pavadinimas] 

12. PASLAUGŲ GAVĖJAS už suteiktas paslaugas gauna sąskaitą arba sąskaitą – pranešimą, kitą dokumentą ar jo elektroninį 
variantą (pasirinkti vieną variantą): 

 
 
 
 
 
 

13. PASLAUGŲ GAVĖJAS  išrašytą sąskaitą arba sąskaitą – pranešimą, kitą dokumentą ar jo elektroninį variantą gauna         ( 
pasirinkti vieną iš būdų): 

Eil. 
Nr. 

Siuntimo būdas Adresas Parašas 

1. El. paštu [el_paštas]  
2. Paštu   
3. Kiti būdai (nurodyti)   

Patvirtinu, jog pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus pasižadu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų 
raštu pranešti apie pasikeitimus. Man žinoma, kad SĮ „Kompata“ turi teisę patikrinti pateiktų duomenų teisingumą, ar mano objekte 
susidarančias atliekas tvarkau vadovaudamasis Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis. Su sutarties sąlygomis susipažinau ir 
įsipareigoju jų laikytis. 
 

ŠALIŲ REKVIZITAI 
PASLAUGŲ TEIKĖJAS 
Savivaldybės įmonė  „Kompata“ 
 
 
 
[vadybininkas] 
                                      __ 
(vardas, pavardė, parašas) 

PASLAUGŲ GAVĖJAS 
 
 
 
 
[paslaugos_gavėjas] 
                                       _ 
(vardas pavardė, parašas) 
 

 
 

Eil. 
Nr. 

Sąskaitų išrašymo laikotarpiai Parašas 

1. Kas mėnesį  
2. Kas 2 mėnesius  
3. Atsisakau gauti sąskaitą  


