
 
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO 

ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ 

SURINKIMO SISTEMŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. 1-TS-208 

Anykščiai 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 ir 30 

punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, 2 dalies 38 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų 

strateginio veiklos plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. 

sprendimu Nr. 1-TS-40 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“, 8 programos „Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa“ 8.1.4.02 

priemone „Naujų nuotekų tinklų įrengimas“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i 

a: 

 Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo ir 

prisijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

Šis sprendimas yra skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės interneto 

svetainėje www.anyksciai.lt. 

 

 

Meras Sigutis Obelevičius 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                                      Anykščių  rajono savivaldybės  

                                                                                            tarybos 2022 m. birželio 30 d. 

                                                                                    sprendimu Nr. 1-TS-208 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ 

ĮRENGIMO IR PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ SURINKIMO 

SISTEMŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo ir prisijungimo 

prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarkos aprašas) reglamentuoja gyventojų (fizinių asmenų) paraiškų teikimo, vertinimo ir lėšų 

skyrimo (kompensavimo) tvarką. 

2. Fizinių asmenų įsirengiami buitinių nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų 

tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. 

įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus ir 

Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo 

reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.  

3. Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybų ir prisijungimo prie centralizuotų nuotekų 

surinkimo sistemų darbų išlaidos iš dalies kompensuojamos Anykščių rajono savivaldybės biudžeto 

lėšomis. 

4. Aprašas taikomas tik fiziniams asmenims Anykščių rajono savivaldybės teritorijos 

gyvenamuosiuose ir sodų paskirties būstuose susidarančių buitinių nuotekų tvarkymui. 

5. Komisija, sudaryta Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

(toliau – Komisija) vykdo paraiškų vertinimą ir atranką, veiklų įgyvendinimo priežiūrą, teikia 

rekomendacijas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, vadovaudamasi Tvarkos 

aprašu ir atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės biudžete skirtą lėšų sumą. 

 

II SKYRIUS 

SĄLYGOS DALINIAM KOMPENSAVIMUI GAUTI 

 

6. Paraiškas dalinei kompensacijai gauti (toliau – Paraiška) (1 priedas) gali teikti fiziniai 

asmenys, nuo Tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos įsirengę individualius ar kolektyvinius buityje 

susidarančių nuotekų valymo įrenginius, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų 

nuotekų surinkimo sistemų ir tokių tinklų įrengimas nenumatytas Anykščių rajono vandens tiekimo 



ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane, patvirtintame Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-72 „Dėl Anykščių rajono vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“, arba 

prisijungę prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų.  

7. Buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidos nebus kompensuojamos teritorijose, 

kuriose yra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų. 

8. Paraišką gali teikti: 

8.1. gyvenamosios paskirties pastato ar buto savininkas (jei yra bendraturčių, jie turi pritarti 

Paraiškai raštu), įsirengęs individualų buitinių nuotekų valymo įrenginį ar prisijungęs prie 

centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų (toliau – Pareiškėjas);  

8.2. keli gyvenamosios paskirties pastatų ar butų savininkai, įsirengę vieną bendrą buitinių 

nuotekų valymo įrenginį (toliau – Pareiškėjų grupė); 

9. 8.1. ir 8.2. papunkčiuose nurodytų pastatų savininkai turi valdyti ir sklypus, esančius aplink 

šiuos pastatus arba pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl 

numatytų darbų atlikimo. 

10. Išlaidos, kurias prašoma kompensuoti, negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų 

viešųjų lėšų ir Europos Sąjungos fondų lėšų. 

11. Pareiškėjas ar Pareiškėjų grupė turi nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties 

pastatą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra 

užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. 

 

III SKYRIUS 

KOMPENSAVIMO DYDŽIAI IR TINKAMOS KOMPENSUOTI ŠLAIDOS 

 

12. Pareiškėjui, įsirengusiam buitinių nuotekų valymo įrenginį ar prisijungusiam prie 

centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų, skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų dydžio kompensacija, 

bet ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur. 

13. Pareiškėjų grupei, įsirengusiai buitinių nuotekų valymo įrenginį, skiriama 50 proc. nuo 

patirtų išlaidų dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur vienam 

Pareiškėjų grupės nariui. 

14. Tinkamos kompensuoti išlaidos: 

14.1. projekto parengimo išlaidos; 

14.2. mokestis už statybą leidžiantį dokumentą; 

14.3. įrenginiai ir medžiagos, reikalingos numatytiems darbams atlikti; 

14.4. mechanizmų nuomos, statybos, įrenginių montavimo, prisijungimo prie centralizuotų 

nuotekų surinkimo sistemų darbų išlaidos; 



14.5. inžinerinių tinklų plano parengimo išlaidos; 

14.6. kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidos; 

14.7. mokestis už deklaraciją apie statybos užbaigimą; 

14.8. kitos išlaidos, susijusios su  buitinių nuotekų valymo įrenginio įregistravimu. 

 

IV SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, PIRMUMO EILĖS SUDARYMAS, KOMPENSAVIMO 

PRIORITETAS 

 

15. Paraiškos priimamos du kartus per metus (toliau – Priėmimas), teikiant jas Anykščių 

rajono savivaldybės administracijai adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai arba el. paštu info@anyksciai.lt 

(teikiant el. paštu, Paraiškos privalo būti pasirašytos kvalifikuotu el. parašu): 

15.1 nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 1 d. (pirmasis Priėmimas), už laikotarpį nuo 

praėjusių metų lapkričio 2 d. (pirmaisiais metais, nuo Tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos) iki 

einamųjų metų birželio 1 d.; 

15.2. nuo einamųjų metų lapkričio 2 d. iki gruodžio 1 d. (antrasis Priėmimas), už laikotarpį 

nuo einamųjų metų birželio 2 d. (pirmaisiais metais, nuo Tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos) iki 

lapkričio 1 d. 

16. Paraiškos Priėmimo metu registruojamos pagal jų pateikimo laiką, pagal kurį yra 

sudaroma paraiškų vertinimo pirmumo eilė. Jei pateikta Paraiška nėra tinkama registruoti 

(nepasirašyta, nenurodyti Pareiškėjo ar Pareiškėjų grupės rekvizitai, paraiška neatitinka patvirtintos 

paraiškos formos, pateikiama neužpildyta paraiška), ji grąžinama Pareiškėjui ar Pareiškėjų grupei ir 

gali būti teikiama naujai.  

17. Kiekviename Priėmime surinktos Paraiškos vertinamos pagal paraiškų vertinimo 

pirmumo eilę. Paraiškos vertinamos pagal pateikimo pirmumą eilės tvarka tol, kol užtenka lėšų. 

Paraiškai, kuriai pagal paraiškų vertinimo pirmumo eilę lieka lėšų likutis, yra skiriama nepilna lėšų 

suma.  

18. Kompensavimo prioritetas yra skiriamas Pareiškėjų grupei, įsirengusiai vieną bendrą 

buitinių nuotekų valymo įrenginį. Jų Paraiškos paraiškų vertinimo pirmumo eilėje užima aukštesnes 

pozicijas nei kitos Paraiškos, o šios Paraiškos tarpusavyje paraiškų vertinimo pirmumo eilėje 

registruojamos pagal jų pateikimo laiką.  

19. Savivaldybės biudžeto lėšos Priėmimams paskirstomos lygiomis dalimis.  

20. Kartu su Paraiška privalomi pateikti dokumentai: 

20.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija apie nuosavybės 

teise įregistruotą žemės sklypą ir pastatą; 

mailto:info@anyksciai.lt


20.2 jei žemės sklypas nuomojamas iš valstybės, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo; 

20.3. tinkamas kompensuoti išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, 

apmokėjimą įrodantys dokumentai); 

20.4. informacija, įrodanti, kad buitinių nuotekų valymo įrenginys yra sertifikuotas (jei 

Paraiška teikiama dėl buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo); 

20.5. sutartis su viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju dėl prisijungimo prie 

centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų (jei Paraiška teikiama dėl prisijungimo prie centralizuotų 

nuotekų surinkimo sistemų). 

 

V SKYRIUS 

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR KOMPENSACIJOS SKYRIMAS 

 

21. Paraiškas vertina Komisija. 

22. Komisija Paraiškas vertina pagal šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus 

Pareiškėjams ar Pareiškėjų grupėms. 

23. Komisija pasirinktinai gali atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Nustačiusi 

neatitikimų tarp faktinės situacijos ir informacijos pateikiamos paraiškoje ar kartu su paraiška 

pateiktuose dokumentuose, Komisija Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 

pateikia siūlymą panaikinti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ir susigražinti išmokėtas lėšas. 

Esant nusikalstamos veiklos požymių Komisija apie tai informuoja atsakingas institucijas.  

24. Jeigu su Paraiška pateikti ne visi reikalaujami dokumentai arba Komisijai trūksta 

papildomos informacijos dėl tinkamų kompensuoti išlaidų arba matoma, kad Paraiška užpildyta 

netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Komisija negali priimti sprendimo, Pareiškėjas ar 

Pareiškėjų grupė per Komisijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne 

ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus, informaciją arba patikslinti 

Paraišką. Jei per nurodytą terminą Paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir 

nenurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti Paraiškos, ar 

nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, Paraiška atmetama. 

25. Komisija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Priėmimo pabaigos įvertina 

Paraiškose pateiktą informaciją ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia 

posėdžio protokolą, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl kompensacijų skyrimo. 

26. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl 

kompensacijų skyrimo, paraiškėjai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų informuojami apie 

kompensacinės išmokos skyrimą ir neskyrimą. 



27. Išlaidos kompensuojamos (apmokamos) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos, pinigai 

pervedami į Pareiškėjo ar Pareiškėjų grupės nurodytą  banko sąskaitą. Pareiškėjas ar Pareiškėjų grupė 

prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius atsiskaitomosios 

sąskaitos numerį. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Tvarkos aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu. 

_________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės buitinių 

nuotekų valymo įrenginių įrengimo ir 

prisijungimo prie centralizuotų nuotekų 

surinkimo sistemų dalinio kompensavimo 

tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

(Paraiškos forma) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Pareiškėjo ar Pareiškėjų grupės vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono Nr., el. p. adresas) 

 

__________________________________________________________________________ 
(Pareiškėjo ar Pareiškėjų grupės adresas (-ai)) 

 

 

Anykščių  rajono savivaldybės administracijai 

 

 

PARAIŠKA 

DĖL BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO AR PRISIJUNGIMO 

PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ DALINIO 

KOMPENSAVIMO 

 

20_____ m. ______________ d. 

(Anykščiai) 

 

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo 

ir prisijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų dalinio kompensavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio .... d. sprendimu Nr.... ,  

Prašau (-ome) skirti kompensaciją, nes 20____ metais 

adresu_______________________________________ esu (-ame) įsirengęs (-ę) buitinius nuotekų 

valymo įrenginius / prisijungę prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų (tinkamą pabraukti). 

 

                  Prašoma kompensavimo suma  __________ Eur. 

 

Prašau (-ome) skirtą kompensaciją, pervesti į __________________________________   
     (banko pavadinimas) 
sąskaitą Nr. ________________________________. 
                                                                                          
 

PRIDEDAMA: 

□ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija apie nuosavybės teise 

įregistruotą žemės sklypą ir pastatą, ____ lapų; 

□ žemės sklypo ar pastato bendrasavininkų sutikimas (jei bendrasavininkai pasirašo Paraiškoje šio 

sutikimo teikti nereikia), ____ lapų; 

□ Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų 

atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje) ____ lapų; 



□ tinkamas kompensuoti išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos-faktūros, apmokėjimą 

įrodantys dokumentai) ____ lapų; 

□ informacija įrodanti, kad buitinių nuotekų valymo įrenginys yra sertifikuotas, ____ lapų;  

□ sutartis su viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, dėl prisijungimo prie 

centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų, ____ lapų;   

□ kiti dokumentai __________________________________ 

 

Pasirašydamas (-i) patvirtinu (-ame), kad: 

• pateikti duomenys yra teisingi; 

• sutinku (-ame), kad mano/mūsų duomenys, būtini kompensavimui gauti, būtų įstatymų 

nustatyta tvarka tikrinami valstybės informacinėse sistemose ir registruose; 

• esu (-ame) tinkamai informuotas (-i), kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi duomenų 

valdytojo – Anykščių rajono savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 

188774637, adresas: J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai, tel. (8 381) 58035, el. p. 

info@anyksciai.lt). Duomenų tvarkymo tikslas – suteikti dalinę kompensaciją. Tvarkymo 

pagrindas – Jūsų sutikimas ir duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas. Jūsų 

duomenys savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių 

duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, 

jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis 

gauti teisės aktų nustatyta tvarka;  

• esu (-ame) informuoti apie teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, tačiau sutikimo 

atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo 

atšaukimo, teisėtumui; 

• esu (-ame) tinkamai informuotas (-i) apie teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos 

ištaisyti, apriboti jų tvarkymą, taip pat nesutikti su duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos 

apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.anyksciai.lt; 

• esu (-ame) informuoti apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 

(L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt), jeigu savivaldybės administracija mano asmens 

duomenis tvarko neteisėtai arba neįgyvendina mano teisių; 

• išlaidos, kurioms kompensuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų 

viešųjų lėšų ir Europos Sąjungos fondų lėšų. 
 

 

  

Pareiškėjas (-ai)  _____________                     __________________ 
(parašas)       (vardas, pavardė) 
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