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      ATLIEKŲ TVARKYMO ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖJE  

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 – Atliekų tvarkytojas), iš vienos pusės, ir  

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

 (toliau Sutartyje – Atliekų turėtojas/vežėjas), iš kitos pusės, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba 

kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį: 

1. Sutarties dalykas 

 

1.1. Sutarties dalykas - biologiškai skaidžių žaliųjų atliekų priėmimas ir apdorojimas žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėje. 

1.2. Atliekų,  priimamų į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, sąrašas skelbiamas internetinėje 

svetainėje www.uabtratc.lt                                               

2. Atliekų turėtojo ir Atliekų tvarkytojo teisės ir pareigos 

 

2.1. Atliekų turėtojo/vežėjo teisės ir pareigos: 

2.1.1. Atliekų turėtojas/vežėjas įsipareigoja vykdyti atliekų vežimą vadovaujantis galiojančiais teisės 

aktais. 

2.1.2. Atliekų turėtojas/vežėjas įsipareigoja pristatyti atliekas be jokių priemaišų (plastiko, stiklo ir 

pan.) dengtu transportu. 

2.1.3. Atliekų turėtojas/vežėjas įsipareigoja pristatyti atliekas su nustatytos formos teisingai užpildyta 

atliekų deklaracija (1 priedas). 

2.1.4. Atliekų turėtojas/vežėjas įsipareigoja laikytis Atliekų priėmimo tvarkos žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelėje, kuri skelbiama internetinėje svetainėje www.uabtratc.lt); 

2.1.5. Atliekų turėtojas/vežėjas įsipareigoja sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis apmokėti už 

suteiktas atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugas; 

2.2. Atliekų tvarkytojo teisės ir pareigos: 

2.2.1. Atliekų tvarkytojas įsipareigoja teikti Atliekų turėtojui biologiškai skaidžių žaliųjų atliekų 

priėmimo ir apdorojimo paslaugas, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų 

ir tvarkos; 

2.2.2. Atliekų tvarkytojas įsipareigoja atlikti Atliekų turėtojo atvežtų atliekų vizualinę kontrolę: 

sutikrinti atliekų sudėties ir kilmės atitikimą atliekų deklaracijoje pateiktiems duomenims, priėmimo ir 

iškrovimo zonoje;  

2.2.3. Atliekų tvarkytojas turi teisę nepriimti atliekų iš atliekų turėtojų/vežėjų jeigu žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelė užpildyta atliekomis iki numatyto metinio projektinio įrenginio našumo. 

2.2.4. Atliekų tvarkytojas turi teisę nukreipti pristatytas atliekas į artimiausią žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikštelę, jeigu aikštelė atliekomis užpildyta iki numatyto metinio projektinio įrenginio 

našumo. 

http://www.uabtratc.lt/
http://www.uabtratc.lt/


2.2.5. Atliekų tvarkytojas turi teisę sustabdyti atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugų teikimą, jei 

Atliekų turėtojas laiku neapmoka Atliekų tvarkytojui už jam suteiktas Paslaugas, ar pažeidžia kitas Sutarties 

sąlygas. 

2.2.6. Atliekų tvarkytojas turi teisę pakeisti priimamų biologiškai skaidžių ir žaliųjų atliekų įkainius. 

Atliekų tvarkytojas ne vėliau kaip prieš 15 dienų apie įkainių, priimamų atliekų sąrašo ar atliekų priėmimo 

tvarkos pasikeitimus paskelbia savo interneto svetainėje www.uabtratc.lt. 

 

3. Mokėjimai 

 

3.1. Atliekų turėtojas už atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugų teikimą moka Atliekų tvarkytojui 

nustatytą kainą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje www.uabtratc.lt.  

3.2. Atliekų tvarkytojas įsipareigoja iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikti Atliekų turėtojui sąskaitą 

– faktūrą už Atliekų turėtojui suteiktas atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugas. 

3.3. Atliekų turėtojas įsipareigoja atsiskaityti pagal Atliekų tvarkytojo pateiktą sąskaitą – faktūrą iki 

kiekvieno mėnesio 25 dienos.  

4. Šalių atsakomybė 

 

4.1. Atliekų turėtojui laiku neatsiskaičius už atliekų priėmimą ir apdorojimą, Atliekų tvarkytojas turi 

teisę reikalauti 0,02 procentų delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 

4.2. Atliekų turėtojas privalo atlyginti visus Atliekų tvarkytojo nuostolius, kuriuos šis patyrė dėl to, 

kad Atliekų turėtojas nevykdė ar netinkamai vykdė šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai Atliekų turėtojas įrodo, 

kad tai įvyko ne dėl jo kaltės. 

4.3. Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie savo rekvizitų pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio 

reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus 

rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 

4.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra 

neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.  

4.5. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

 

5. Sutarties sudarymas, galiojimas ir nutraukimas 

 

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 3 metus. 

5.2. Šalys gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį. 

5.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.  

6. Šalių rekvizitai ir parašai 

 

Atliekų tvarkytojas:    Atliekų turėtojas/vežėjas 

Juridinio asmens pavadinimas   Juridinio asmens pavadinimas 

 

Juridinio asmens registracijos adresas   Juridinio asmens registracijos adresas 

Įmonės kodas    Įmonės kodas   

PVM mokėtojo kodas    PVM mokėtojo kodas 

A/s banke     A/s banke 

Banko pavadinimas    Banko pavadinimas 

Tel./Faks./ el. p.    Tel./Faks./ el. p. 

 

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

A.V.     A.V. 

http://www.uabtratc.lt/
http://www.uabtratc.lt/


1 priedas 

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 

Atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, pagal Sutartį _____________ Nr. ____________ 
                                                                                                                                                               (sutarties data)                    (sutarties Nr.) 

DEKLARACIJA Nr. _________ 
   

    Tauragės ŽAKA                     Jurbarko ŽAKA                   Šilalės ŽAKA                  Pagėgių ŽAKA      

Atliekų vežėjo pavadinimas ______________________________________________________ 

Automobilio valstybinis registracijos Nr.____________________________________________                             A.V. 

Atliekų turėtojas (gamintojas): ____________________________________________________  

Atliekų susidarymo vieta (adresas): _________________________________________________________________ 

Įvežimo data 20_______ m. ______________________________mėn. ________ d.  

Geografinis 

kodas 

Kilmės 

kodas 

Atliekų 

sąrašo kodas 

Pakrautos 

mašinos svoris, t 

Tuščios mašinos 

svoris, t 

Atliekų 

kiekis, t 

Atliekų pavadinimas 

       

       

Deklaruoju, kad šiame dokumente nurodyti duomenys yra teisingi, siunčiamos atliekos atitinka atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę kriterijus. 

 

Atliekų siuntėjas  _______________________________________________________________________________ 
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Atliekų vežėjas  _________________________________________________________________________________ 
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Vizualiai apžiūrėtos atliekos atitinka / neatitinka deklaracijoje pateiktus duomenis. 
              (Pabraukti) 

Atliekų priėmėjas _______________________________________________________________________________ 
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

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

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 

Atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, pagal Sutartį _______________ Nr. ___________ 
                                                                                                                                                                 (sutarties data)                    (sutarties Nr.) 

DEKLARACIJA Nr. _________ 
    

    Tauragės ŽAKA                   Jurbarko ŽAKA                  Šilalės ŽAKA                    Pagėgių ŽAKA      

Atliekų vežėjo pavadinimas ______________________________________________________ 

Automobilio valstybinis registracijos Nr.____________________________________________                        A.V. 

Atliekų turėtojas (gamintojas): ____________________________________________________  

Atliekų susidarymo vieta (adresas): __________________________________________________________________ 

Įvežimo data 20_______ m. ______________________________mėn. ________ d.  

Geografinis 

kodas 

Kilmės 

kodas 

Atliekų 

sąrašo kodas 

Pakrautos 

mašinos svoris, t 

Tuščios mašinos 

svoris, t 

Atliekų 

kiekis, t 

Atliekų pavadinimas 

       

       

Deklaruoju, kad šiame dokumente nurodyti duomenys yra teisingi, siunčiamos atliekos atitinka atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę kriterijus. 

 

Atliekų siuntėjas  ________________________________________________________________________________ 
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Atliekų vežėjas  _________________________________________________________________________________ 
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Vizualiai apžiūrėtos atliekos atitinka / neatitinka deklaracijoje pateiktus duomenis. 
                                                                             (Pabraukti) 
Atliekų priėmėjas _______________________________________________________________________________ 

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas) 


