
UAB „PLUNGĖS VANDENYS“ 

LABORATORINIŲ NUOTEKŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ 

TEIKIMO TVARKA 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB „Plungės vandenys“ (toliau- Bendrovė) laboratorinių nuotekų tyrimų paslaugų teikimo tvarka 

(toliau- Tvarka) reglamentuoja Bendrovės teikiamų laboratorinių nuotekų tyrimų paslaugų 

organizacinę tvarką. 

2. Naudojamos sąvokos: 

2.1.Laboratorinių tyrimų paslaugos- Bendrovės laboratorijoje atliekami buitinių nuotekų ir 

paviršinio vandens ėminių tyrimai, pateikiant tiriamų rodiklių duomenis (tyrimo rezultatų 

protokolą). 

2.2.Užsakovas- klientas, fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai ar jis yra Bendrovės abonentas 

ar vartotojas. 

II. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

3. Laboratorinių tyrimų paslaugos atliekamos tik užsakovui raštu pateikus nustatytos formos prašymą. (1 

priedas). 

4. Prašymas teikiamas vienkartinių ir periodinių (sudarant sutartis) laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo 

atvejais. 

5. Užsakovui tyrimų rezultatai pateikiami nurodytu el. paštu arba atsiimant laboratorijoje per 14 

kalendorinių dienų nuo ėminio paėmimo ar pristatymo į Bendrovės laboratoriją. 

6. Tais atvejais, kai užsakovui atitinkamai reikalingo laboratorinio tyrimo Bendrovės laboratorija negali 

atlikti, toks tyrimas gali būti atliktas pasinaudojant kitų laboratorijų paslaugomis tik gavus raštišką 

užsakovo sutikimą (papildomos informacijos pateikimas 1 priedo 5 punkte „Papildoma informacija“). 

Tokių tyrimų rezultatų pateikimo terminas gali būti ilgesnis nei numatyta Tvarkos 5 punkte. 

7. Tvarkos 6 punkte nurodytu atveju, taikoma kainodara: 10 proc. didesnė kaina, kompensuojant patirtas 

kitų laboratorijų paslaugų, pristatymo (transporto) bei kitas išlaidas. 

8. Sudaromoms laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo sutartims taikomos standartinės sutarties sąlygos. 

Pavyzdinė sutarties forma pateikiama Tvarkos 2 priede, kurios papildymas galimas tarpusavio susitarimu. 

III.  ATSISKAITYMO TVARKA  

9. Po paslaugos suteikimo užsakovui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už 

paslaugas pagal galiojančius tarifus ( kainos nurodytos prašymo formoje). 

10. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal Bendrovės pateiktą PVM sąskaitą- 

faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo išrašymo dienos. 

11. Užsakovas, neatsiskaitęs per nurodytą laikotarpį, Bendrovei moka 0,02 % delspinigių už kiekvieną 

praleistą dieną nuo atliktų tyrimų vertės. 



12. Bendrovė, laiku nepateikusi tyrimų rezultatų, moka Užsakovui 0,02 % delspinigių už kiekvieną 

praleistą dieną nuo neatliktų tyrimų vertės. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Šios Tvarkos reikalavimų privalo laikytis Bendrovės darbuotojai, susiję su šių paslaugų teikimu, ir  

paslaugų gavėjai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 



 

   UAB „Plungės vandenys“ 

laboratorinių nuotekų tyrimų paslaugų 

                                                                                     teikimo tvarkos 

                                        priedas Nr.1 

__________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas) 

__________________________________________________________________________________ 
(gyvenamasis / registracijos adresas) 

__________________________________________________________________________________ 

(telefono Nr., elektroninio pašto adresas) 
 

 

UAB „PLUNGĖS VANDENYS“ 
 

 

PRAŠYMAS DĖL NUOTEKŲ/ PAVIRŠINIO VANDENS  TYRIMO 
                                                                                                             __________________ 

(data) 

Plungė 

1. Prašau atlikti nuotekų/ paviršinio vandens laboratorinį tyrimą ir nustatyti šias analites (reikiamus 

tyrimus pažymėti 1 stulpelyje varnele):  

☑︎ Tyrimų pavadinimas 
Kaina, Eur      

(be PVM) 
 Temperatūra  0,80 

 Aktyvi vandens reakcija (pH) 5,64    

 Ištirpęs deguonis 7,25 

 Skendinčios medžiagos 9,79 

 Permanganatinė oksidacija 7,37 

 BDS7 17,95 

 Bichromatinė oksidacija 16,25 

 Amonio azotas 8,72 

 Nitritų azotas 8,33 

 Nitratų azotas 17,42 

 Bendrasis azotas (oksidacinis mineralinimas K2S2O8) (pav. vandeniui) 19,34 

 Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) (nuotekoms) 22,71 

 Fosfatas  13,87 

 Bendras fosforas 15,20 

 Chloridas  7,58 

 Riebalai  19,43 

2. Kitos reikalingos paslaugos (pažymėti 1 stulpelyje varnele☑︎): 
 Ėminių ėmimas, 1vnt 9,60 

 Transporto paslaugos, Eur/ val 10,61 

 Transporto paslaugos, Eur/ km 0,16 
 

3. Susipažinau su prašomų paslaugų įkainiais, jų taikymo tvarka bei paslaugų teikimo sąlygomis 

(www.plungesvandenys.lt) ir su jomis sutinku.  

4. Už suteiktas paslaugas įsipareigoju sumokėti per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. 

5. Papildoma informacija:  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė)                                                                                                    (parašas ) 

____________________________________________________________________________________________________ 
Prašymą priėmusio UAB „ Plungės vandenys“ darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas     

http://www.plungesvandenys.lt/


 

 

 

UAB „Plungės vandenys“ 

laboratorinių nuotekų tyrimų paslaugų 

                                                                                     teikimo tvarkos 

                                        priedas Nr.2 
 

LABORATORINIŲ NUOTEKŲ TYRIMŲ SUTARTIS NR. ...........  

 

............... m. .....................................  ....... d. 

Plungė  

 

 

     ............................................................., toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Plungės vandenys”, 

atstovaujama direktoriaus Alvydo Jasevičiaus, toliau vadinama Vykdytoju sudarė šią sutartį. 

 

1. Sutarties objektas 

1.1. Užsakovas paveda, o Vykdytojas įsipareigoja atlikti laboratorinius nuotekų vandens tyrimus. 

1.2. Vykdytojas pateikia Užsakovui tyrimų rezultatus per 14 kalendorinių dienų nuo ėminio paėmimo 

ar pristatymo į laboratoriją. 

1.3. Vykdytojas paima ėminį tik gavęs Užsakovo raštišką prašymą. 

 

2. Atsiskaitymo tvarka 

2.1. Užsakovas už atliktus tyrimus apmoka pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 

kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Laboratorinių nuotekų tyrimų paslaugų teikimo 

kainos, patvirtintos UAB „Plungės vandenys” 2022 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 20 „ Dėl 

laboratorinių nuotekų tyrimų paslaugų teikimo tvarkos ir įkainių nustatymo“. Vykdytojas turi teisę 

pakeisti laboratorinių tyrimų įkainius. Apie įkainių pasikeitimus Vykdytojas informuoja Užsakovą per 

7 kalendorines dienas nuo pakeitimo dienos. 

2.2. Užsakovas, neatsiskaitęs per nurodytą laikotarpį, Vykdytojui moka 0,02 % dydžio delspinigius už 

kiekvieną praleistą dieną nuo atliktų tyrimų vertės. 

2.3. Vykdytojas, pažeidęs sutarties 1.2. p. nurodytą paslaugų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 

% dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo neatliktų tyrimų vertės. 

 

3. Kitos sąlygos 

3.1. Kiekviena iš Šalių, pilnai atsiskaičiusi pagal šią sutartį su kita Šalimi, turi teisę nutraukti sutartį, 

pranešusi apie tai kitai šaliai prieš vieną mėnesį iki jos nutraukimo. 

3.2. Nutraukiant sutartį dėl kitos Šalies kaltės, nukentėjusi Šalis apie sutarties nutraukimą kitai Šaliai 

praneša prieš 14 dienų. Šiuo sutarties nutraukimo atveju Šalys atlieka viena kitai joms priklausančius 

mokėjimus. Šalis, kalta dėl sutarties nutraukimo, taip pat atlygina kitai Šaliai dėl to atsiradusius 

nuostolius. 

 

4. Šalių atsakomybė 

4.1. Bet kokius ginčus ir nesutarimus, kurie gali atsirasti dėl šios sutarties, Šalys pirmiausia sprendžia 

derybų būdu. Bet kokie ginčai ir nesutarimai, kurie gali atsirasti dėl šios sutarties, ir kurie 

neišsprendžiami tarpusavio derybomis, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta 

tvarka, Užsakovo buveinės vietos teisme. Šalis, neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi 

juos netinkamai, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

4.2. Šalis nėra atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti 

jokiomis priemonėmis (toliau – „Nenugalimos jėgos aplinkybės“), pavyzdžiui, Vyriausybės sprendimai 

ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, gaisrai, potvyniai, kitos aplinkybės. 

Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. Šalis, prašanti ją atleisti nuo 

atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie Nenugalimos jėgos aplinkybes per 7 kalendorines 

dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Pranešti yra būtina ir tuomet, kai išnyksta įsipareigojimų 

nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo Nenugalimos jėgos 



aplinkybių atsiradimo momento arba, jei laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku nepateikia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai 

žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba todėl, kad visai nebuvo informuota. 

 

5. Baigiamosios nuostatos 

5.1. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus. 

5.2. Sutartis bendru Šalių susitarimu gali būti pratęsiama dar vieneriems metams, jei viena iš Šalių 

raštiškai praneša kitai Šaliai apie sutarties pratęsimą likus ne mažiau 30 kalendorinių dienų iki jos 

galiojimo termino pabaigos. 

5.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai 

Šaliai. 

 

6. Šalių adresai ir rekvizitai 

 

 

 

UŽSAKOVAS                                                                       VYKDYTOJAS 
          

                                                                            UAB „Plungės vandenys“                                           

                                                                            Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r., LT-90103

                                                                 įmonės kodas 169845485 

                                                                            A/s  LT837300010002560817                                     

                                                                            AB Swedbank, kodas 73000                                        

                                                                            Tel. +370 448 51483                                                        

                                                                            El. paštas info@plungesvandenys.lt  

                           

                        

                                                                                     

                                                                            Direktorius Alvydas Jasevičius     
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