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PATVIRTINTA 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo  

centro direktoriaus 

2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-69 

 

Komposto pirkimo – pardavimo sutartis Nr. _____________  

_______________________ 

(Sutarties sudarymo data) 

 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 179901854, adresas V. Kudirkos g. 18, LT - 

72216 Tauragė, atstovaujama __________________________________________ (toliau  

                                                                           (juridinio asmens atstovo pareigos, Vardas pavardė)  

Sutartyje – „Pardavėjas“), iš vienos pusės, ir  

_________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, atstovo pareigos, Vardas pavardė) 

 (toliau Sutartyje – „Pirkėjas“), iš kitos pusės, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai 

„Šalimi“, sudarėme šią Sutartį: 

1. Sutarties objektas 

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti kompostą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kompostą (toliau 

Sutartyje šios teisės vadinamos „Preke“) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis 

sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Sutarties dalykas: 

1.2.1.  Kompostas, kuris  atitinka komposto kokybės rodiklius, nurodytus teisės aktuose.   

2. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka 

2.1.  1 t. Prekės kaina – __________ be PVM.  Visus su Prekės įsigijimu susijusius mokesčius valstybei sumoka 

Pirkėjas. 

2.2. Pirkėjas apmoka už Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos- faktūros gavimo datos. 

2.3. Jei Pirkėjas laiku ir tinkamai neatsiskaito už Prekę, jis Pardavėjui moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio 

delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

3. Šalių teisės ir pareigos 

3.1. Pirkėjo teisės ir pareigos: 

3.1.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti perduodamas teises Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bei tinkamai sumokėti jam 

priklausančius mokėjimus. 

3.2. Pardavėjo teisės ir pareigos: 

3.2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui punkte 1.1. ir punkte 1.2 nurodytas Prekes. 
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3.2.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti __________ t. komposto ____________________ laikotarpyje nuo sutarties 

pasirašymo datos.  

4. Šalių atsakomybė 

4.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso nustatyta tvarka. 

5. Konfidencialumas 

5.1. Šalys sutaria laikyti konfidencialiomis komercines šio sandorio sąlygas ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, 

išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. 

6. Baigiamosios nuostatos 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 2 metus. 

6.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir 

pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta 

vėlesnė įsigaliojimo data. 

6.3. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti 

perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl 

nenugalimos jėgos aplinkybių. 

6.5. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. 

7. Šalių rekvizitai ir parašai 

 

 Pardavėjas:   Pirkėjas: 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras  Juridinio asmens pavadinimas 

 

V. Kudirkos g. 18, LT - 72216 Tauragė    Juridinio asmens registracijos adresas 

Įm. kodas 179901854      Įmonės kodas 

        PVM mokėtojo kodas 

A/s LT284010041600010319     A/s banke 

AB Luminos bankas      Banko pavadinimas 

         

 

 _____________________________________  _________________________________ 
               (juridinio asmens atstovo pareigos vardas pavardė)              (juridinio asmens atstovo pareigos vardas pavardė) 
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                     1 egzempliorius 

Komposto perdavimo – priėmimo aktas Nr. ___________ 
 

20........ m.........................................d. 
 

 

Šiuo aktu UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras perduoda kompostą iš eksploatuojamos 

     Tauragės ŽAKA                     Jurbarko ŽAKA                   Šilalės ŽAKA                  Pagėgių ŽAKA      

Krovinio vežėjo pavadinimas ______________________________________________________________ 

Krovinio gavėjo pavadinimas ______________________________________________________________ 

Krovinio pristatymo vieta (adresas) __________________________________________________________ 

Eil. 

Nr. 

Medžiagos, daiktų 

pavadinimas 

Kodas Kiekis, t. Kaina,  

EUR/t. (su 

PVM) 

Suma, 

EUR 

Kiti duomenys 

1. Kompostas 3101     

       

       

Viso:      
 

Perdavė: Priėmė:                                                                          

_____________________________________ ______________________________________ 
            (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                                                 (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                         
 
        A.V.      A.V. 

..................................................................................................................................... 
                   

 2 egzempliorius 

Komposto perdavimo – priėmimo aktas Nr. ___________ 
 

20........ m.........................................d. 
 

 

Šiuo aktu UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras perduoda kompostą iš eksploatuojamos 

     Tauragės ŽAKA                     Jurbarko ŽAKA                   Šilalės ŽAKA                  Pagėgių ŽAKA      

Krovinio vežėjo pavadinimas ______________________________________________________________ 

Krovinio gavėjo pavadinimas ______________________________________________________________ 

Krovinio pristatymo adresas _______________________________________________________________ 

Eil. 

Nr. 

Medžiagos, daiktų 

pavadinimas 

Kodas Kiekis, t. Kaina,  

EUR/t. (su 

PVM) 

Suma, 

EUR 

Kiti duomenys 

1. Kompostas 3101     

       

       

Viso:      
 

Perdavė: Priėmė: 

                                                                                 

_____________________________________ ______________________________________ 
            (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                                                 (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                         
 

        A.V.      A.V. 


