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įsakymu Nr. _______ 
 

NAMUDINIO KOMPOSTAVIMO KONTEINERIO  
PANAUDOS SUTARTIS NR.____________  

 
Klaipėda 

2012 m. gegužės 15 d. 
 
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 163743744, adresas Tomo g. 2, 
LT-91245 Klaipėda, (toliau–Panaudos Davėjas) iš vienos pusės ir 
_______________________________________________________________________________ 
 (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta, mokėtojo kodas) 
_______________________________________________________________________________,  
(toliau – Panaudos Gavėjas) iš kitos pusės, vadovaudamiesi Klaipėdos miesto komunalinių atliekų 
tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2009-2018 m. 
nuostatomis sudarėme šią sutartį. Toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis. 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1.1. Panaudos Davėjas perduoda Panaudos Gavėjui pagal šią sutartį  neatlygintinai 
naudotis namudiniu kompostavimo konteineriu, skirtu biologiškai skaidžioms atliekoms 
kompostuoti (toliau – konteineris), visą sutarties galiojimo laikotarpį. Ši sutartis kartu laikoma 
perdavimo – priėmimo aktu. 
                1.2. Konteinerio duomenys: 

Konteinerio talpa,  l Kiekis, vnt. Konteinerio vertė, Lt su PVM 
620 l 1 vnt. 212,96  Lt 

                 1.3. Panaudos Gavėjas pasirašydamas sutartį, pripažįsta, kad konteineris yra tvarkingas, 
tinkamas eksploatacijai ir be defektų. 
                 1.4. Panaudos Gavėjas pareiškia, jog Konteineris bus pastatytas ir  visą sutarties 
galiojimo laikotarpį bus laikomas adresu: 
________________________________________________________________________________ 
                 1.5. Panaudos Gavėjas norėdamas pakeisti Konteinerio eksploatacijos adresą, turi įspėti 
Panaudos Davėją ne vėliau kaip prieš 15 d. d. ir pateikti pagrįstą paaiškinimą.  
 

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

2.1. Pagal šią sutartį Panaudos Davėjas įsipareigoja pasibaigus ar nutrūkus šios sutarties 
galiojimui, priimti iš Panaudos Gavėjo panaudai suteiktus daiktus. 

2.2. Pagal šią sutartį Panaudos Gavėjas įsipareigoja: 
2.2.1. be Panaudos Davėjo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų 

tretiesiems asmenims ar kitaip jų nesuvaržyti; 
2.2.2. be Panaudos Davėjo raštiško sutikimo nekeisti daiktų pastatymo vietos; 
2.2.3. atlyginti Panaudos Davėjui  nuostolius, atsiradusius dėl Konteinerio  praradimo ar 

tyčinio sugadinimo, sumokant Panaudos Davėjui Konteinerio vertės  dydžio pinigų sumą, t.y. 
212,96 Lt su PVM; 

2.2.4. pranešti Panaudos Davėjui per 3 (tris) kalendorines dienas apie Konteinerių dingimą 
ar sugadinimą; 

2.2.5. Užtikrinti  Konteinerio apsaugą visą sutarties galiojimo laikotarpį bei Konteinerio 
stovėjimo vietoje  griežtai laikytis sanitarijos, higienos ir ekologinių reikalavimų;  

2.2.6. Surinkti ir eksploatuoti Konteinerį, pagal Konteinerio instrukciją; 
2.2.7. Panaudos Davėjo įgaliotiems asmenims sudaryti sąlygas, t.y. įspėjus  Panaudos 

Gavėją ne mažiau kaip prieš 2 d.d. atvykti, atlikti Konteinerio  būklės bei naudojimo sąlygų 
laikymosi patikrinimą, Konteinerio laikymo ir naudojimo vietoje; 

2.2.8. Tiesiogiai atsakyti kontroliuojančioms institucijoms dėl šių reikalavimų nesilaikymo 
ar netinkamo laikymosi. 

2.3. Panaudos Gavėjas užtikrina, kad: 
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2.3.1. suteikti panaudai Konteineriai būtų naudojami pagal paskirtį – biodegraduojamų 

atliekų kompostavimui; 
2.3.2. biodegraduojamų atliekų kompostavimas būtų vykdomas pagal Panaudos Davėjo 

parengtas instrukcijas, patalpintas UAB KRATC adresu: www.kratc.lt . 
2.4. Konteineriams esant Panaudos Gavėjo teritorijoje, Panaudos Gavėjas prisiima visišką 

materialinę atsakomybę už konteinerių tinkamą techninę būklę ir jų saugumą.  
2.5. Panaudos Davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjus apie tai Panaudos 

Gavėja prieš 15 d. d.  
 

3. KITOS SĄLYGOS 
 

3.1. Visos  naudoti perduodamo  Konteinerio nuosavybės teisės priklauso Panaudos 
Davėjui iki sutarties pabaigos. 

3.2. Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Klaipėdos miesto savivaldybės 
atliekų tvarkymo taisyklėmis, šia sutartimi ir kitais norminiais aktais. 

3.3. Šalių ginčai, kilę vykdant šią sutartį, sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus - 
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

3.4. Konteineris nuosavybės teise pereina Panaudos Gavėjui, jeigu Panaudos Gavėjas 
negrąžina Konteinerio Panaudos Davėjui po sutarties pasibaigimo. 

3.5. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai  galioja, jei jie įforminami raštu ir abiejų 
šalių pasirašyti. 

3.6. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos, ir galioja iki 2019-03-01. 
3.7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

kiekvienai šaliai.  
 

5. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI 
 

PANAUDOS DAVĖJAS   PANAUDOS GAVĖJAS 

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 
Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda 
kodas 163743744, PVM kodas LT63743415 
tel. (8 46) 300106, tel./faks. (8 46) 310105 
el. paštas: kratc@kratc.lt  
a/s LT04010042300356644 
AB DnB NORD bankas 

 

VR administravimo skyriaus įgaliotas asmuo 
 

____________________________________________________________ 

 (pareigos, vardas pavardė, parašas) 

 
 
______________________  
( vardas pavardė, parašas) 

 
 
 


