
 ATLIEKŲ TVARKYMO SUTARTIS 

KAI ATLIEKŲ SIUNTĖJAS YRA ATLIEKŲ DARYTOJAS 

 Nr. 

sudarymo data  

 Uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“ (toliau – Atliekų tvarkytojas), ir 

 
 

                                                                                                                                                                                                   
(toliau – Atliekų siuntėjas), 

 toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu – Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 

1.  SUTARTIES DALYKAS 

1.1.  Šia Sutartimi Atliekų siuntėjas įsipareigoja teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka 
perduoti atliekas Atliekų tvarkytojui, o Atliekų tvarkytojas – priimti Atliekų siuntėjo tinkamai perduotas ir Sutartyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančias atliekas. Atliekų tvarkytojas, priėmęs atliekas, atlieka jų apdorojimo 
(naudojimo ir (ar) šalinimo) veiklas, o tais atvejais, kai Atliekų tvarkytojas Atliekų galutinai nesutvarko – perduoda 
jas kitam atliekų tvarkytojui galutinai sutvarkyti. 

1.2.  Individualios Sutarties sąlygos nustatomos Specialiosiose sąlygose. Specialiųjų sąlygų forma pateikiama 
Sutarties 1 priede. Šalių sudarytos Specialiosios sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalimi. 

2.  ATLIEKŲ PERDAVIMAS ATLIEKŲ TVARKYTOJUI 

2.1.  Atliekos Atliekų tvarkytojui kiekvienu atveju perduodamos atliekų vežimo lydraščio (toliau – Lydraštis) pagrindu. 
Lydraščio formavimo, pildymo, patvirtinimo tvarka apibrėžta Atliekų tvarkymo taisyklėse1. Suformuoti 
Lydraščiai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pagal bendrą taisyklę, Lydraščiai formuojami ir pildomi GPAIS2 
priemonėmis. Tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės naudotis GPAIS, Lydraščiai formuojami 
ir pildomi specialiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

2.2.  Jei Atliekų siuntėjas nėra GPAIS naudotojas, Lydraštį, vadovaudamasis Atliekų siuntėjo pateikta informacija, 
formuoja ir pildo Atliekų tvarkytojas. Jei Atliekų siuntėjas yra GPAIS naudotojas, Lydraštį formuoja ir pildo Atliekų 
siuntėjas arba, Atliekų siuntėjo prašymu, Atliekų tvarkytojas. 

2.4.  Jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Atliekų tvarkytojas nuosavybės teisę į atliekas įgyja nuo krovinio 
su Atliekomis gavimo momento. Tai, kad Atliekų tvarkytojas aukščiau nurodyta tvarka įgijo nuosavybės teises į 
atliekas: 

2.4.1.  nesukelia Atliekų tvarkytojo pareigos sumokėti už atliekas (jei tokią pareigą Atliekų tvarkytojas turi pagal 
individualų Lydraštį) 

2.4.2.  neatima Atliekų tvarkytojo teisės, šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, grąžinti atliekas Atliekų siuntėjui. 
Šalys susitaria ir patvirtina, kad toks grąžinimas gali būti atliekamas ir tuo atveju, jei su Atliekomis yra atliktos 
dalis ar visos Įvertinimo procedūros (pvz., mechaninis apdorojimas, cheminės analizės ir kt.) ir dėl to pasikeitė 
Atliekų fizinė forma / cheminė sudėtis. 

2.5.  Kai Atliekų siuntėjo siunčiamos atliekos atitinka Sutartyje ir Lydraštyje nustatytus reikalavimus, Atliekų 
tvarkytojas perima atliekas iš Atliekų siuntėjo, o atliekų perdavimas-priėmimas įforminamas patvirtinant 
individualaus Lydraščio įvykdymą. 

3.  KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS 

3.1.  Kaina ir atsiskaitymo sąlygos nustatomos Specialiosiose sąlygose. 

3.2.  Šalių mokėtina kaina nustatoma Atliekų tvarkytojui atlikus Įvertinimo procedūras. Specialiosiose sąlygose gali 
būti numatyti mokesčiai, kuriuos Atliekų siuntėjas įsipareigoja sumokėti Atliekų tvarkytojui, o taip pat išskaitymai 

                                                      

1 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
(ar kitas Teisės aktas, kuris Sutarties galiojimo metu pakeistų nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą) 
2 Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistemos 

2.3.  Jei Atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų Atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, 
Atliekų  tvarkytojas  ne  vėliau  kaip  kitą  darbo  dieną  apie  tai  informuoja  Atliekų  siuntėją  ir  AAD  (Aplinkos 
apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos). Nustačius, kad perduodamos atliekos neatitinka Sutartyje 
nustatytų reikalavimų ir (arba) Lydraštyje nurodytų duomenų, Atliekų tvarkytojas turi teisę nepriimti atliekų ir 
grąžinti jas Atliekų siuntėjui, o Atliekų siuntėjas įsipareigoja padengti visas Atliekų tvarkytojo dėl to patirtas 
išlaidas. 
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iš mokėtinos kainos. Šalys susitaria ir patvirtina, kad iš mokėtinos kainos bus išskaičiuoti aukščiau nurodyti 
mokesčiai ir išskaitymai. 

4.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

4.1.  Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu būdu (įskaitant 
apsikeitimą pasirašytais Sutartį sudarančiais dokumentais pdf formatu). 

4.2.  Sutartis yra neterminuota. Sutarties galiojimas gali būti nutrauktas vienos iš Šalių prašymu. Prašymas nutraukti 
sutarties galiojimą turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki numatomo Sutarties 
nutraukimo. 

4.3.  Šalys susitaria ir patvirtina, kad tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose Šalys susitaria, jog kaina nustatoma pagal 
Atliekų tvarkytojo kainoraštį, skelbiamą Atliekų tvarkytojo interneto svetainėje, bet kuriuo Sutarties vykdymo 
metu taikomos aktualios redakcijos kainoraštyje nurodytos kainos. Sutarties galiojimo metu pasikeitus 
kainoraštyje nurodytoms kainoms ir Atliekų tvarkytojui apie tai paskelbus Atliekų tvarkytojo interneto svetainėje, 
laikoma, kad Atliekų siuntėjas yra tinkamai informuotas apie kainoraštyje nurodytų kainų pasikeitimą ir sutinka 
su tokiu pakeitimu. Jei kainoraštyje nurodytos kainos pasikeičia individualaus Lydraščio vykdymo metu, tokio 
Lydraščio įvykdymui taikomos tos kainoraštyje nurodytos kainos, kurios galioja individualaus Lydraščio 
įvykdymo patvirtinimo metu. 

4.4.  Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Tais atvejais, kai reikalavimas reiškiamas Atliekų 
tvarkytojo atžvilgiu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Atliekų tvarkytojo registruotos 
buveinės vietą. Tais atvejais, kai reikalavimą reiškia Atliekų tvarkytojas, ginčą nagrinėjantis teismas nustatomas 
Atliekų tvarkytojo pasirinkimu. 

 

SUTARTIES 1 PRIEDAS: Specialiųjų sąlygų forma. 

 

ŠALIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 ATLIEKŲ SIUNTĖJAS ATLIEKŲ TVARKYTOJAS 

Pavadinimas 
 
 

 Uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“ 

Adresas  Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus rajonas, LT-14247 
Lietuvos Respublika 

Juridinio asmens kodas 
 
 
 

 124824426 

PVM mokėtojo kodas 
 
 
 

 LT248244219 

Banko sąskaita 
 
 

 

 
 

 

 
 

 +370 52437153 

El. paštas 
 
 

 

 
 

 

El. paštas dėl Sutarties vykdymo  
Klausimų 
 
 

Atstovo pareigos 
 
 

  

Vardas, pavardė 
 
 

  

Atstovavimo pagrindas   
   

 

 

ATSTOVŲ PARAŠAI: 

 
 
   
 
__________________________________ 

 

 
 
 
 
__________________________________ 

 

 

info@emp.lt 

El. paštas sąskaitoms info@emp.lt 

 
info@emp.lt 

LT80 7300 0101 1371 4141 

Bankas AB  Swedbank 

Telefonas 



 Atliekų tvarkymo sutartis, kai atliekų siuntėjas yra atliekų 
darytojas 
Priedas Nr. 1 
„Specialiųjų sąlygų forma“ 

 
Specialiosios sąlygos 

Dėl atliekų tvarkymo 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS Sutarties Nr. 
Data 

 

 

PERDUODAMOS ATLIEKOS 
 

Nr Atliekų pavadinimas1 Atliekų kodas2 Atliekų tvarkymo veiklos kodas3 

1 dienos šviesos lempos 20 01 21 01* R12, S5 

2 
 

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių 20 01 23* R3, R4, R5, R12, S5 

3 temperatūros keitimo įranga 20 01 35 01* R3, R4, R5, R12, S5 

4 ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų 20 01 35 02* R3, R4, R5, R12, S5 

5 lempos 20 01 35 03* R3, R4, R5, R12, S5 

6 stambi įranga 20 01 35 04* R3, R4, R5, R12, S5 

7 smulki įranga 20 01 35 05* R3, R4, R5, R12, S5 

8 smulki IT ir telekomunikacijų įranga 20 01 35 06* R3, R4, R5, R12, S5 

9 lempos 20 01 36 03 R3, R4, R5, R12, S5 

10 stambi įranga 20 01 36 04 R3, R4, R5, R12, S5 

11 smulki įranga 20 01 36 05 R3, R4, R5, R12, S5 

12 smulki IT ir telekomunikacijų įranga 20 01 36 06 R3, R4, R5, R12, S5 

13 pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos 
įrangos 

16 02 15* R3, R4, R5, R12, S5 

14 sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos 16 02 16 R3, R4, R5, R12, S5 

15 baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33* R12, S5 

16 baterijos ir akumuliatoriai 20 01 34 R12, S5 

17 panaudoti katalizatoriai 16 08 01 R4, R5, R12, S5 

18 spalvotieji metalai 16 01 18 R4, R12, S5 

19 kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys 16 01 22 02 R4, R5, R12, S5 

20 nešiojamieji švino akumuliatoriai 16 06 01 01 R12, S5 

21 automobiliams skirti švino akumuliatoriai 16 06 01 02 R12, S5 

22 juodieji metalai 16 01 17 R4, R12, S5 

23 plastikas 16 01 19 R12, S5 

24 varis, bronza, žalvaris 17 04 01 R4, R12, S5 

25 aliuminis 17 04 02 R4, R12, S5 

26 švinas 17 04 03 R4, R12, S5 

27 cinkas 17 04 04 R4, R12, S5 

28 geležis ir plienas 17 04 05 R4, R12, S5 

29 alavas 17 04 06 R4, R12, S5 

30 metalų mišiniai 17 04 07 R4, R12, S5 

31 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 17 04 11 R4, R5, R12, S5 

32 aliumininės pakuotės 15 01 04 01 R4, R12, S5 

 

REIKALAVIMAI ATLIEKOMS 
 

Matavimo vienetas 
 

t (tona) 

Minimalus pristatymo kiekis 
(t.y. minimalus pagal vieną individualų Lydraštį perduodamų Atliekų kiekis) 
 

netaikoma 

Dalinis pristatymas (jei taikomas minimalus pristatymo kiekis) 
 

☐ Priimtinas 

☒ Nepriimtinas 

Pakuotė 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Atliekų būklė, draudžiami priedai ir priemaišos 
 

Sausos, neradioaktyvios, neužterštos kitomis nenurodytomis 
perduodamų atliekų sąraše toksinėmis, pavojingomis ar komunalinėmis 
atliekomis. 

[jei yra kitų, įrašyti] 
 

 

                                                      

1 Nurodomas EEI atliekų pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede pateiktą sąrašą 
2 Įrašomas Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytas aštuonių skaitmenų EEI atliekų kodas. Tuo atveju, jei EEI atliekai negalima priskirti aštuonių 
skaitmenų atliekos kodo, nurodomas šešių skaitmenų atliekos kodas 
3 Įrašomas Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede nurodytas EEI atliekų tvarkymo veiklos kodas 
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PRISTATYMO SĄLYGOS 
 

Atliekų vežimą organizuoja 
 

☐ Visais atvejais Atliekų siuntėjas 

☐ Visais atvejais Atliekų tvarkytojas 

☒ Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Atliekų pristatymo vieta 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Atliekų pristatymo terminas 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Leistinas nuokrypis nuo Lydraštyje nurodyto kiekio 

☒ 

Atliekų kiekis neatitinka nustatytų kiekio reikalavimų, jei Atliekų 
tvarkytojui perduodamų Atliekų kiekis yra 10 (dešimt) ir daugiau 
procentų mažesnis / didesnis už kiekį, kurį Atliekų siuntėjas nurodė 
individualiame Lydraštyje) ir/arba 10 (dešimt) ir daugiau procentų 
mažesnis už minimalų pristatymo kiekį (kai taikomas) 

☐ [įrašyti, jei kita] 

  

KOMERCINĖS SĄLYGOS 
 

Atsiskaitymo valiuta 
 

Eur 

Kainą mokanti Šalis 
 

☐ Atliekų siuntėjas 

☐ Atliekų tvarkytojas 

☐ Atliekos priimamos nemokamai 

☒ Spendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Kaina ir jos nustatymo tvarka 
 

Kai atliekos vežamos Tvarkytojo transportu, atliekos priimamos 
nemokamai arba Šalys dėl mokėtinos kainos susitaria atskirai 
susirašinėjimo būdu (pvz., el. paštu) prieš pradedant kiekvieną individualų 
Atliekų vežimą Atliekų tvarkytojui. Kai atliekos vežamos Siuntėjo 
transportu, kaina nustatoma pagal kainoraštį, kuris pateiktas www.emp.lt. 
Susirašinėjimas, kuriuo Šalys susitaria dėl kainos, laikomas neatskiriama 
Sutarties dalimi 

Preliminarus Įvertinimo procedūrų atlikimo terminas 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Metalų grąžos norma 
 

netaikoma 

Mokesčiai, kuriuos Atliekų siuntėjas įsipareigoja sumokėti Atliekų 
tvarkytojui 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu  

Išskaitymai iš mokėtinos kainos 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu  

Išankstinis mokėjimas 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Kainos sumokėjimo terminas 
 

10 dienų po sąskaitos pateikimo 

Nuosavybės teisių perėjimo momentas 
 

☒ Kaip nustatyta Sutarties tekste 

☐ Kitas [nurodyti] 

Atliekų grąžinimo Atliekų siuntėjui sąlygos 
 

Sprendžiama individualaus Lydraščio formavimo metu 

Sąskaitos pateikimo terminas 
 

Šalys įsipareigoja pateikti sąskaitas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po 
mokėtinos kainos nustatymo. Vėliau pateiktų sąskaitų šalys gali nepriimti 
ir panaikinti mokėtiną kainą  

  

SUTARTYJE NUSTATYTŲ BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI (jei taikoma)  
 

 
 
 

 Uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“ 

 

(vardas, pavardė, parašas) 

  

  

(vardas, pavardė, parašas) 

 

http://www.emp.lt/
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