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UAB „ŠILUTĖS VANDENYS “ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS 

TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR JŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS 

2021 03 01 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo  paslaugos tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią UAB „Šilutės vandenys“ (toliau – 

nuotekų vežėjas) teikia nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo 

paslaugas (toliau – paslaugos) fiziniams ir juridiniams  asmenims (toliau– asmenys)  Šilutės 

mieste ir rajone. 

1.2. Nuotekų kaupimo rezervuaras – talpykla pavienių objektų ar jų grupių nuotekoms kaupti ir 

laikyti, kol jos bus transportuojamos galutinai sutvarkyti.  

 

2.  PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA  

 

2.1. Nuotekos mobiliomis transporto priemonėmis išvežamos iš nuotekų kaupimo rezervuarų. 

Paslaugos nėra teikiamos septikų, nuotekų valymo įrenginių, lauko tualetų, srutų talpyklų 

ištuštinimui.; 

2.2. Nuotekos mobiliomis transporto priemonėmis išvežamos tik iš tų asmenų, kurie yra sudarę 

nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo sutartį su 

nuotekų vežėju ir neturi įsiskolinimo nuotekų vežėjui; 

2.3. Paslaugos užsakomos skambinant tel.: 8 441 62252, mob.tel.: 8 610 07218.  (Šilutės centrinė 

nuotekų siurblinė); 

2.4. Paslaugų užsakymai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio (įskaitant ir šventines dienas) 

nuo 8:00 val. iki 17:00 val.  

2.5. Paslaugų užsakymus nuotekų vežėjas įvykdo per 5 darbo dienas, arba nustatomas kitas 

terminas paslaugų teikimo sutartyje.  

2.6. Paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais (nuo 8:00 val. iki 16:00 val.); 

2.7. Paslaugos teikiamos tik tada, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė nei -10◦ 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.   

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

mašinai ir traktoriui su cisterna (mašinos svoris 18 t., ilgis 8,3 m, plotis 2,5 m, aukštis 3,7 m). 

Privažiavimas kieta danga (žvyras, skalda, trinkelės, asfaltas). Maksimalus galimas  atstumas 

nuo asenizacinės mašinos iki siurbimo vietos – 6 m). Asenizacinės mašinos važiavimas 

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

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

mažesnio nei 30 cm vidinio skersmens. 

2.10. Draudžiama į 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 tokias medžiagas – užsakovas apmoka nuotekų vežėjo 

patirtus nuostolius. 

2.11. Už tinkamą ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkantį nuotekų kaupimo rezervuaro   

eksploatavimą atsakingi jų savininkai ir (arba) naudotojai.  
2.12. Nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (arba) naudotojai privalo periodiškai tikrinti 

nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą ir, pastebėję, kad nuotekų kaupimo rezervuaro turinys 
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tirštėja ir (arba) nedidėja kaupiamų nuotekų kiekis (proporcingai sunaudotam geriamojo 

vandens kiekiui), turi patikrinti rezervuaro sandarumą, ir nustatę, kad rezervuaras nesandarus, 

nedelsdami imtis priemonių jam užsandarinti. 
2.13.  Reikalavimai nuotekų užterštumui nustatyti paslaugų teikimo sutartyje.  

 

 

3. SURENKAMŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR ATSISIKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS 

PASLAUGAS  

 

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

važtaraštis (2 egz. baltos spalvos), kurį turi pasirašyti mobilios transporto priemonės 

vairuotojas ir paslaugą užsakęs asmuo ar jo atstovas. Vienas kvito egzempliorius lieka nuotekų 

vežėjui, o antras kvito egzempliorius atiduodamas paslaugą užsakiusiam asmeniui ar jo 

atstovui.  

3.2. Pagal nuotekų priėmimo važtaraštyje nurodytą informaciją yra išrašomos PVM sąskaitos-

faktūros ir išsiunčiamos paštu arba elektroniniu paštu asmenims.  

3.3. Asmenys už suteiktas paslaugas atsiskaito šioje tvarkoje ir paslaugų teikimo sutartyje 

numatytomis apmokėjimo sąlygomis. 

3.4. Asmuo sudarydamas nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo 

sutartį su nuotekų vežėju, nurodo kokios talpos rezervuare bus sukaupiamos nuotekos. 

3.5. Nuotekų vežėjas priimdamas užsakymą iš asmens, atsižvelgia į jo rezervuaro tūrį ir informuoja 

su  kokia mobilia transporto priemone pagal galimybes bus atlikta paslauga.  

3.6. Minimalus nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 3 m3. 

Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos, arba užsakovas apmoka už atliktą reisą. Reiso kaina 

nurodyta šios tvarkos priede Nr.1. Nuotekų priėmimo važtaraštyje nurodomas faktinis 

išvežamų nuotekų kiekis. 

3.7. Vežant tvarkyti didesnį nuotekų kiekį nei 3 m3, apmokama už faktinį kiekį.  

3.8. Nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų valymo paslaugos teikimo kainos 

pateiktos šios tvarkos priede Nr.1  

3.9. 1 m3 paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos UAB „Šilutės vandenys“ direktoriaus įsakymu 

ir skelbiamos bendrovės interneto tinklapyje www.silutes-vandenys.lt 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR JŲ 

TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS (EUR). 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Kaina, Eur (be PVM) 

Kaina, 

Eur (su 

PVM) už 

vieną 

reisą 

Nuotekų 

surinkimas 

mobiliosiomis 

transporto 

priemonėmis, 

Eur/1 m3 

Nuotekų 

valymas, 

Eur/m3 

Bendra 

kaina, 

Eur/m3  

IŠ 

VISO, 

EUR už 

vieną 

reisą  

1. Nuotekų išvežimas mobiliomis transporto priemonėmis 

1.1 

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis 

transporto priemonėmis 

individualiems namams 

6,38 1,48 7,86 23,58 28,53 

1.2 
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis 

transporto priemonėmis įmonėms 
6,38 1,47 7,85 23,55 28,50 

 

 

http://www.silutes-vandenys.lt/

