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SUTARTIES DĖL PADANGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SAVIVALDYBIŲ ĮRENGTOSE DIDELIŲ 

GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE IR ŠIŲ AIKŠTELIŲ EKSPLOATAVIMO DALINIO 

FINANSAVIMO BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

 

1. SĄVOKOS 

Sutartyje vartojamos sąvokos, išskyrus, jeigu šios Sutarties kontekstas aiškiai reikalautų kitos reikšmės, suprantamos 

taip: 

1.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (toliau - DGASA) – bet kuri šios Sutarties 1 priede nurodyta 

DGASA, kurioje surenkamos padangų atliekos iš Klaipėdos regiono savivaldybių (Klaipėdos, Neringos, Palangos 

miestų, Klaipėdos, Skuodo, Šilutės ir Kretingos rajono savivaldybių) gyventojų (fizinių asmenų).  

1.2. Padangų atliekos – iš šios Sutarties 1 priede nurodytų savivaldybių gyventojų (fizinių asmenų) surinktos 

padangų atliekos, išskyrus žemės ūkio technikos, pilnavidures krovimo technikos ar industrinės padangų atliekas. 

1.3. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos  kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme ir kituose padangų atliekų tvarkymą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR ŠALIŲ PAREIŠKIMAI 

2.1. Šalys konstatuoja, kad pagrindinis Sutarties objektas yra padangų atliekų surinkimas DGASA ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinis finansavimas.  

2.2. Importuotojas pareiškia, kad turi visus reikalingus leidimus, licencijas, kitus dokumentus ir įgaliojimus tinkamai 

vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Importuotojo parinkti padangų atliekų tvarkytojai yra registruoti Atliekų 

tvarkytojų valstybės registre ir turi teisę verstis atitinkamomis padangų tvarkymo veiklomis. Importuotojas tiesiogiai 

atsako KRATC už sutarčiai vykdyti pasitelktus trečiuosius asmenis, įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo apimtyje. 

2.3. KRATC pareiškia, kad turi visus reikalingus leidimus, licencijas, kitus dokumentus, įgaliojimus bei yra atlikęs 

kitus veiksmus, reikalingus įsipareigojimams pagal Sutartį tinkamai vykdyti. 

2.4. Šalys pareiškia, kad padangų atliekų tvarkymą ir kitą veiklą pagal Sutartį organizuoja ir vykdo taip, kad 

sutvarkius padangų atliekas, šalys, pagal teisės aktų nuostatas, įgyja teisę išrašyti padangų atliekų sutvarkymą 

įrodančius dokumentus padangų gamintojams ar importuotojams. 

 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Importuotojas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka visas ar dalį savo pareigų pavesti 

vykdyti trečiajam asmeniui, išlikdamas pilnai atsakingas už savo įsipareigojimus prieš KRATC. 

3.2. Importuotojas įsipareigoja:  

3.2.1. užtikrinti, kad iš Sutarties 1 priede nurodytų DGASA, teisės aktų ir Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka ir 

terminais būtų surinktos padangų atliekos; 

3.2.2. Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka dalinai finansuoti DGASA eksploatavimą; 

3.2.3. teisės aktuose nustatyta tvarka vykdyti visuomenės švietimą padangų atliekų tvarkymo klausimais;  

3.2.4. laiku pateikti tinkamam Sutarties vykdymui būtinus dokumentus ir informaciją; 

3.2.5. informuoti KRATC apie bet kokias aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Sutarties vykdymui; 

3.2.6. vykdyti kitas Sutartyje ir su jos vykdymu susijusiuose teisės aktuose nustatytas pareigas. 

3.3. KRATC turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka visas ar dalį savo pareigų pavesti vykdyti 

trečiajam asmeniui, išlikdama atsakingu už savo įsipareigojimų tinkamą vykdymą prieš Importuotoją. 

3.4. KRATC įsipareigoja:  

3.4.1. pagal galimybes išplatinti Importuotojo pateiktą visuomenės šveitimui padangų atliekų tvarkymo  

klausimais skirtą medžiagą (informacinius pranešimus, plakatus, skrajutes ir kt.); 

3.4.2. laiku pateikti tinkamam Sutarties vykdymui būtinus dokumentus ir informaciją; 

3.4.3. sudarydamas sutartis su gamintojus ir importuotojus vienijančiomis organizacijomis ar kitais individualiai 

padangų atliekų tvarkymą organizuojančiais gamintojais ar importuotojais dėl padangų atliekų surinkimo 

DGASA ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo, nenumatyti jose sąlygų, diskriminuojančių 

Importuotoją  įgyvendinant Lietuvos  Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, susijusias su padangų 

atliekų surinkimo DGASA ir šių aikštelių eksploatavimo daliniu finansavimu; 

3.4.4. nedelsiant informuoti Importuotoją apie bet kokias aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Sutarties 

vykdymui; 

3.4.5. vykdyti kitas Sutartyje ir su jos vykdymu susijusiuose teisės aktuose nustatytas pareigas. 

 

4. PADANGŲ ATLIEKŲ PAĖMIMO TVARKA 

4.1. DGASA priėmus (surinkus) daugiau kaip 7 tonas padangų atliekų, KRATC, pagal gamintojus ir importuotojus 

vienijančių organizacijų ir individualiai padangų atliekų tvarkymą organizuojančių gamintojų ir importuotojų 
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užimamą rinkos dalį, Importuotojui el. paštu pateikia Užsakymą. Užsakyme turi būti nurodoma: 1)  DGASA, iš 

kurios Importuotojas turi paimti padangų atliekas, adresą, 2) padangų atliekų, kurias prašoma išvežti,  kiekį, 3) 

užsakymą užpildžiusio asmens pareigas, vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas) 4) prireikus, 

kitą su Užsakymo vykdymu susijusią informaciją. 

4.2. Importuotojas gavęs Užsakymą per 2 darbo dienas patvirtina jo gavimą bei nurodo numatomą jo įvykdymo 

terminą, kuris negali būti vėlesnis nei nurodytas Sutarties 4.3. punkte. 

4.3. Padangų atliekos iš DGASA paimamos (surenkamos) per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakymo išsiuntimo 

dienos. 

4.4. Padangų atliekos iš DGASA turi būti paimamos ir išvežamos KRATC interneto tinklapyje (www.kratc.lt) 

nurodytu ir skelbiamu DGASA darbo metu. 

4.5. Užsakymą patvirtinęs Importuotojas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki padangų atliekų paėmimo (surinkimo) 

iš DGASA dienos privalo el. paštu informuoti KRATC apie konkretų Užsakymo vykdymo laiką. 

4.6. Importuotojas atsako už paimamų padangų atliekų pakrovimą ir pasvėrimą. 

4.7. Padangų atliekų vežimo metu privaloma turėti teisės aktų reikalavimus (jei tokie nustatyti) atitinkantį krovinio 

važtaraštį, kuriame nurodoma DGASA, iš kurių išvežtos padangų atliekos, adresai, išvežimo data, išvežtų padangų 

atliekų kiekis, Importuotojas paėmęs  padangų atliekas, krovinio vežėjo ir gavėjo duomenys. Krovinio važtaraščio 

kopija pateikiama KRATC. 

4.8. Importuotojas privalo KRATC pateikti padangų atliekų paėmimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip iki 

kito mėnesio, sekančio po padangų atliekų paėmimo iš DGASA, mėnesio 10 dienos. 

4.9. Padangų atliekos paimamos (surenkamos), vežamos ir sutvarkomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 

4.10. Padangų atliekos Importuotojui perduodamos užtikrinant,  kad metų pabaigoje kiekvienai organizacijai ir 

kitiems padangų gamintojams ir importuotojams, individualiai tvarkantiems padangų atliekas, nuo metų pradžios 

perduotų padangų atliekų kiekis būtų lygus visose DGASA surinktų padangų atliekų daliai, kuri nustatoma 

organizacijoms nustatytas rinkos dalis padauginus iš vienodo dydžio koeficiento, kuris apskaičiuojamas siekiant 

užtikrinti, kad organizacijoms ir kitiems padangų gamintojams ir importuotojams, individualiai tvarkantiems 

padangų atliekas, bus perduotos visos DGASA surinktos padangų atliekos. 

 

5. DGASA EKSPLOATAVIMO IŠAIDŲ DALINIS FINANSAVIMAS 

5.1. Importuotojas moka KRATC 12 EUR (be PVM) už kiekvieną jam perduotą padangų atliekų toną ir pagal teisės 

aktų reikalavimus šioje Sutartyje nustatyta tvarka  surenka ir sutvarko visas iš KRATC gautas padangų atliekas, kas 

Šalių pripažįstama pilnu ir visapusišku Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytos Importuotojo 

pareigos dalinai finansuoti DGASA eksploatavimo išlaidas, įvykdymu.   

5.2. Importuotojas šios Sutarties 5.1 punkte nurodytus mokėjimus atlieka remdamasi KRATC pateikta PVM sąskaitą 

– faktūra, išrašoma remiantis padangų atliekų išvežimą patvirtinančiais dokumentais. Prie PVM sąskaitos – faktūros 

turi būti pridėtas aktas, kuriame turi būti pateikta informacija apie iki PVM sąskaitos – faktūros pateikimo buvusius 

kalendorinius mėnesius KRATC gautų padangų atliekų kiekius ir juos pristačiusių asmenų skaičių, išskyrus atvejus, 

jei ši informacija Importuotojui jau buvo pateikta. Importuotojas mokėjimą į KRATC nurodytą sąskaitą turi atlikti 

per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.  

 

6. SUTARTIES NEVYKDYMAS AR NETINKAMAS VYKDYMAS 

6.1. Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju, kaltoji Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visus 

patirtus tiesioginius nuostolius. 

6.2. Šalis, pažeidusi piniginės prievolės vykdymo terminą ir gavusi atitinkamą kitos Šalies reikalavimą, įsipareigoja 

sumokėti kitai Šaliai 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nustatytu terminu 

neįvykdytos prievolės sumos už kiekvieną termino pažeidimo dieną.  

6.3. Tuo atveju, jeigu pažeidžiama nepiniginė prievolė, mokamos netesybos, lygios 50 EUR (penkiasdešimt eurų) už 

kiekvieną šioje Sutartyje nustatyto termino pažeidimo dieną, jeigu šalys nesusitarė kitaip.  

6.4. Tuo atveju, kai Importuotojas padangų atliekų iš DGASA nepaima (nesurenka) per Sutarties 4.3. punkte  

nurodytą terminą arba sutarties 4.2. punkte nustatytu terminu nepatvirtina Užsakymo gavimo, KRATC įgyją teisę 

pasitelkti trečiuosius asmenis padangų atliekų išvežimui ir sutvarkymui, apie tai prieš 7 darbo dienas raštu įspėjęs 

Importuotoją. Toks įspėjimas siunčiamas Importuotojo el. paštu adresu, nurodytu Sutarties specialiosiose sąlygose, 

ir įspėjimas laikomas įteiktu įspėjimo išsiuntimo dieną. Importuotojas privalo atlyginti KRATC patirtas išlaidas dėl 

tokių padangų atliekų išvežimo ir sutvarkymo pagal KRATC apmokėtas sąskaitas tretiesiems asmenims. Šiuo atveju 

Importuotojas taip pat privalo sumokėti 6.3 punkte numatytas netesybas, skaičiuojamas nuo 4.2 ar/ir 4.3 punktuose 

nustatytų terminų praleidimo dienos iki padangų atliekos buvo išvežtos iš DGASA. 

6.5. Delspinigių, netesybų sumokėjimas ir (ar) nuostolių atlyginimas neatleidžia Sutartį pažeidusios Šalies nuo šia 

Sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

 

 

 

http://www.kratc.lt/
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7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, 

kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių 

aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.  

7.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik 

tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. 

7.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos 

įtaką sutarties įvykdymui.   

 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS  

8.1. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d. bei visiško sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo. 

8.2. Jei likus 1 mėnesiui iki Sutarties galiojimo pasibaigimo nė viena iš Šalių nepraneša kitai Šaliai apie Sutarties 

nepratęsimą, Sutarties galiojimas pratęsiamas dar vieneriems metams. 

8.3. Importuotojas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, informavęs KRATC apie tai prieš 30 dienų, tokiu 

atveju sutartis laikoma nutraukta 35-ąją dieną nuo įspėjimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo:  

8.3.1. jei KRATC nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis 

Sutarties pažeidimas, o KRATC, gavęs rašytinį Importuotojo pranešimą, per protingą terminą nepašalina 

Sutarties vykdymo trūkumų; 

8.3.2. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, reglamentuojantiems Importuotojo ir (arba) KRATC veiklą 

atliekų tvarkymo srityje, jei tokie pakeitimai yra esminiai ir dėl jų Importuotojas  ir / arba KRATC negali vykdyti 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį joje nustatytomis sąlygomis. 

8.4. KRATC gali nutraukti Sutartį vienašališkai informavęs Importuotoją apie tai prieš 30 dienų, tokiu atveju sutartis 

laikoma nutraukta 35-ąją dieną nuo įspėjimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo: 

8.4.1. jei Importuotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis 

Sutarties pažeidimas, o Importuotojas, gavęs rašytinį KRATC pranešimą, per protingą terminą nepašalina 

Sutarties vykdymo trūkumų; 

8.4.2. jei Importuotojas šioje Sutartyje nustatytais terminais nepaima padangų atliekų, dėl ko yra viršijamas 

leistinas laikyti DGASA padangų atliekų kiekis; 

8.4.3. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, reglamentuojantiems KRATC ir (arba) Importuotojo veiklą 

atliekų tvarkymo srityje, jei tokie pakeitimai yra esminiai ir dėl jų KRATC  ir / arba Importuotojas negali vykdyti 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį joje nustatytomis sąlygomis. 

8.5. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma raštišku Šalių susitarimu. 

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1.  Bendrosios sąlygos ir specialiosios sąlygos sudaro vieną teisinę galią turinčią sutartį dėl padangų atliekų 

surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo 

dalinio finansavimo. Ši sutartis yra vieša.  Neatskiriama šios sutarties dalis – Didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelių sąrašas, priedas Nr.1.  

9.2. Bet koks iš šios Sutarties kylantis arba su ja susijęs ginčas, sprendžiamas derybose, bendromis Šalių pastangomis. 

Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio susitarimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme. 

9.3. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas pagal šią sutartį įteikiamas Sutarties šaliai siunčiant paštu, arba faksu, 

arba elektroniniu paštu, jei sutartyje nenurodyta kitaip. Šalys teikia prioritetą susirašinėjimui elektroniniu paštu. 

Pranešimas ar kitoks susirašinėjimas, išsiųstas elektroniniu paštu, laikomas įteiktu išsiuntimo dieną. Pasikeitus 

rekvizitams (adresams (buveinės, elektroninio pašto), telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, sutarties 

šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Sutarties šalis, neinformavusi kitos šalies apie 

rekvizitų pakeitimus, negali reikšti pretenzijų, jog kita šalis netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei išsiuntė 

pranešimus arba atsiskaitė pagal paskutinius žinomus kitos šalies rekvizitus. 
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Priedas Nr. 1 

Prie sutarties dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių 

eksploatavimo dalinio finansavimo 

 

 

KLAIPĖDOS REGIONO  

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS 

 
Eil. 

Nr. 

Savivaldybė Adresas Darbo laikas Telefonas 

1.  Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų ir buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo aikštelė 

Plieno g. 13, 

Klaipėda 

I-VI 9-19 val. 

VII  nedirbame 

8 655 94808 

2.  Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų ir buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo aikštelė 

Tilžės g. 66A, 

Klaipėda 

I-VI 9-19 val. 

VII  nedirbame 

8 655 94805 

3.  Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų ir buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo aikštelė 

Šiaurės pr. 30, 

Klaipėda 

I-VI 9-19 val. 

VII  nedirbame 

8 655 94804 

4.  Neringos miesto didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų, buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo 

ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 

Nidos-Smiltynės pl. 12, 

Neringa 

II-V  9-18 val. 

VI 10-14 val. 

8 659 29420 

5.  Palangos miesto didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų, buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo 

ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 

Jurgučio g. 13, 

Joskaudų kaimas, 

Darbėnų sen. 

Kretingos raj. 

II-V  9-18 val. 

VI 10-14 val. 

8 630 08992 

(8 46) 219322 

6.  Šilutės rajono didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų, buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo 

ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 

Šyšos g. 1a., 

Rumšų kaimas, 

Šilutės raj. 

II-V  9-18 val. 

VI 10-14 val. 

8 630 08994 

7.  Skuodo rajono didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų, buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo 

ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 

Piliakalnio g. 20, 

Puodkalių kaimas, 

Skuodo raj. 

II-V  9-18 val. 

VI 10-14 val. 

8 630 08936 

8.  Kretingos rajono didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų, buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo 

ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 

Sodžiaus g. 86, 

Ankštakių kaimas, 

Kretingos sen., 

Kretingos raj. 

II-V  9-18 val. 

VI 10-14 val. 

8 630 08993 

9.  Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų ir buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo aikštelė 

Geležinkelio Pylimo g. 6, 

Gargždai 

II-V  9-18 val. 

VI 10-14 val. 

8 630 08897 

10.  Klaipėdos rajono  didžiųjų atliekų, 

antrinių žaliavų, buityje susidariusių 

pavojingų atliekų surinkimo  

ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 

Ąžuolo g. 54, 

Vėžaičiai 

II-V  9-18 val. 

VI 10-14 val. 

8 655 42560 

 

 
 

 


