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UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ 

IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO) 

TVARKOS APRAŠAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugos 

teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią UAB „Anykščių 

vandenys“ (toliau tekste – nuotekų vežėjas) teikia buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis 

transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugas (toliau tekste – paslaugos) fiziniams ir 

juridiniams asmenims (toliau tekste – subjektai)  Anykščių mieste ir rajone. 

 

2.  PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA  

 

2.1. Buitinės nuotekos asenizacine mašina arba traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš buitinių 

nuotekų kaupimo rezervuarų. Paslaugos nėra teikiamos septikų, nuotekų valymo 

įrenginių, lauko tualetų, srutų talpyklų ištuštinimui.  

2.2. Buitinės nuotekos asenizacine mašina arba traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš tų subjektų, 

kurie yra sudarę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį arba nuotekų 

surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo sutartį su nuotekų 

vežėju ir neturi įsiskolinimo nuotekų vežėjui. 

2.3. Paslaugos užsakomos skambinant tel. (8~650) 16 057. Paslaugų užsakymai priimami: nuo 

pirmadienio iki ketvirtadienio 8:00 val. iki 16:00 val., penktadieniais nuo 8:00 val. iki 14:00 

val. Užsakymai priimami ne vėlesniam nei 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo 

užsakymo pateikimo dienos. Jei šiame 28 dienų laikotarpyje nėra galimybės suteikti paslaugas, 

užsakymas nėra priimamas ir apie tai informuojamas užsakymą pateikiantis subjektas.  

2.4. Paslaugos teikiamos šiomis darbo dienomis: pirmadieniais- ketvirtadieniais (nuo 8:00 val. iki 

16:00 val.) ir penktadieniais (nuo 8:00 val. iki 14:30 val.) 

2.5. Paslaugos teikiamos tik tada, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė nei -5°C. Jei tam tikrą dieną 

priimto užsakymo nėra galimybės vykdyti dėl per žemos lauko temperatūros, užsakymą 



pateikęs subjektas apie tai informuojamas telefonu ir jam pasiūlomos kitos paslaugų teikimo 

datos.   

2.6. Paslaugos teikimo vietoje turi būti patogus privažiavimas sunkiajai technikai (asenizacinei 

mašinai/traktoriui su cisterna) (mašinos svoris 12 t., ilgis 6,5 m, plotis 2,5 m, aukštis 3,0 m, 

traktoriaus su cisterna svoris 12,6 t., ilgis 9 m, plotis 2,7 m, aukštis 3,0 m). Maksimalus galimas  

atstumas nuo asenizacinio transporto iki pasiurbimo vietos – 10 m). Asenizacinio transporto 

važiavimas atbuline eiga iki nuotekų kaupimo rezervuaro turi būti ne ilgesnis nei 50 m. Už 

atvejus, kada dėl nepatogaus privažiavimo prie nuotekų surinkimo rezervuaro nukenčia 

užsakovo turtas – įmonės darbuotojai neatsako. 

2.7. Nuotekų kaupimo rezervuaro anga, per kurią yra įleidžiama išsiurbimo įranga, turi būti ne 

mažesnio nei 25 cm vidinio skersmens. 

2.8. Draudžiama į buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą išleisti: buitinių, maisto gamybinių atliekų 

bei pavojingų medžiagų ir jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą ar sutrikdyti nuotekų vežėjo 

nuotekų valyklos darbą. Išleidus pavojingas medžiagas – apmokėti nuotekų vežėjo patirtus 

nuostolius. 

 

 

3. SURENKAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR ATSISKAITYMAS  

UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS 

 

3.1. Surinkus buitines nuotekas į mobiliąją transporto priemonę, yra užpildomas nuotekų vežimo 

važtaraštis (2 egz.), kurį turi pasirašyti asenizacinės mašinos vairuotojas arba traktoriaus su 

cisterna  vairuotojas  ir paslaugą užsakęs subjektas ar jo atstovas. Vienas važtaraščio 

egzempliorius lieka nuotekų vežėjui, o antras važtaraščio egzempliorius  atiduodamas paslaugą 

užsakančiam subjektui ar jo atstovui.  

3.2. Pagal paslaugos užsakyme ir nuotekų vežimo važtaraštyje nurodytą informaciją ir yra išrašomos 

PVM sąskaitos-faktūros ir išsiunčiamos paštu arba elektroniniu paštu subjektams.  

3.3. Subjektai už suteiktas paslaugas atsiskaito nuotekų surinkimo mobiliomis transporto 

priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugų teikimo sutartyje numatytomis apmokėjimo 

sąlygomis. 

 



4. PASLAUGŲ KAINOS  

 

4.1. Buitinių nuotekų surinkimo ir nuotekų valymo paslaugos kainos naudojant asenizacinę 

mašiną/traktorių su cisterna (Cisternos tūris 6 m3): 

4.1.1. Subjektams už vienkartinį paslaugos suteikimą, kaina nustatoma vadovaujantis tuo 

metu galiojančiu UAB „Anykščių vandenys“ Direktoriaus įsakymu „Dėl atlygintų paslaugų 

kainų patvirtinimo“. 

4.1.2. Galiojančios kainos nurodytos 4.1.1 papunktyje skelbiamos vežėjo internetinėje 

svetainėje adresu: https://www.anyksciuvandenys.lt/. 

4.1.3. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo 

metu, yra 6 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite 

nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių nuotekų. 

4.2. Jei išvežamų buitinių nuotekų kiekis yra didesnis nei 6 m3, papildomo buitinių nuotekų kiekio 

išvežimui turi būti pateiktas naujas užsakymas.  

 

 
                                                                     ____________________________ 
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