NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR JŲ TVARKYMO
SUTARTIS NR. ..............................................
20........ m. .........................................mėn. ............. d.
Šilutė
UAB „Šilutės vandenys“ (toliau – Vandens tiekėjas), veiklą vykdanti pagal Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 15 d. išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-10, atstovaujama vyr. inžinierės Vidos Kiaulakienės pagal 2009-01-05
Direktoriaus įsakymą Nr. (1.7-01)-1(V10), ir .......................................................................................... (toliau –
Užsakovas), (Vandens tiekėjas ir Užsakovas toliau bendrai vadinami Šalimis) sudarėme šią sutartį (toliau –
Sutartis):
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Šia Sutartimi Vandens tiekėjas įsipareigoja Šalių sutartu laiku surinkti Užsakovo jam perduodamas
nuotekas, jas nuvežti ir išleisti į Vandens tiekėjo valdomą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei jas išvalyti, o
Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už nuotekų išvežimą ir tvarkymą.
2. Vandens tiekėjas surenka Užsakovo perduodamas nuotekas iš Užsakovo objekto, esančio adresu
....................................................................................................................................................................
Užsakovas deklaruoja, kad nuotekų kaupimo rezervuaro tūris Sutarties sudarymo metu yra ............ m³.
3. Nuostatos dėl perduodamų tvarkyti nuotekų užterštumo:
3.1. Užsakovui leidžiamas perduodamų nuotekų užterštumas atitinka Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį
vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 (2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) (TAR, 2015-09-21, Nr.
2015-14023), 13 punkte apibrėžtą bazinį nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, užterštumą (toliau – bazinis
nuotekų užterštumas), kuris nustatomas pagal šias nuotekų užterštumo koncentracijas: biocheminis deguonies
suvartojimas (BDS7) – 350 mg/l, bendras azotas (Nb) – 50 mg/l, bendras fosforas (Pb) – 10 mg/l, skendinčios
medžiagos (SM) – 350 mg/l;
3.2. Nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių,
nustatomas pagal šias nuotekų užterštumo koncentracijas: BDS7- 800 mg/l, SM - 350 mg/l riebalai - 100 mg/l,
naftos produktai - 5 mg/l, Nb - 100 mg/l , Pb - 20 mg/l, detergentai - 2 mg/l, pH nemažiau 6,5 ir ne daugiau
9,5; ChDS / BDS7 santykis mažesnis už 3. Kitų teršiančiųjų medžiagų koncentracijos Užsakovo perduodamose
nuotekose neturi viršyti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija), 2 priede nustatytų ribinių
koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų į gamtinę aplinką;
3.3. Užsakovas patvirtina, kad šiame skyriuje nurodytu adresu esančiame objekte nevykdo ūkinės veiklos,
dėl kurios jo perduodamų nuotekų užterštumas viršytų bazinį nuotekų užterštumą. Vandens tiekėjui nustačius, kad
šis Užsakovo patvirtinimas yra klaidingas, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vandens tiekėjui netesybas (baudą),
kurios lygios apskaičiuotai ataskaitinio mėnesio už nuotekų išvežimą ir sutvarkymą sumai. Tokiu atveju Vandens
tiekėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas, negu numatyta šioje Sutartyje, Užsakovo perduodamų nuotekų
leidžiamo užterštumo koncentracijas, kurios taikomos nuo Vandens tiekėjo raštiško pranešimo gavimo dienos;
3.4. Vandens tiekėjui nustačius, kad Užsakovo perduodamos išvežti nuotekos viršijo leidžiamą
išleidžiamų nuotekų užterštumą, Vandens tiekėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas, negu numatyta šioje
Sutartyje, Užsakovo perduodamų nuotekų leidžiamo nuotekų užterštumo koncentracijas, kurios taikomos nuo
Vandens tiekėjo raštiško pranešimo gavimo dienos.
4. Vandens tiekėjas ir Užsakovas susitaria, kad:
4.1. minimalus Vandens tiekėjo išvežtų ir sutvarkytų nuotekų kiekis iš Užsakovo nuotekų kaupimo
rezervuaro yra ne mažesnis kaip 3m³, bei Užsakovas sutinka už šį kiekį apmokėti;
4.2. mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos arba Užsakovas apmoka už atliktą reisą. Reiso kaina nurodyta
2021-01-15 Direktoriaus įsakymo Nr. 10V-(1.7)-2 „Dėl nuotekų vežimo mobiliomis transporto priemonėmis tvarkos
tvirtinimo ir taikymo“ priede Nr.1. Vežant tvarkyti didesnį nuotekų kiekį nei 3 m³, Užsakovas apmoka už faktinį
kiekį ir Nuotekų vežimo važtaraštyje (toliau –Važtaraštis) nurodomas faktinis išvežamų nuotekų kiekis.
II. VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Vandens tiekėjas įsipareigoja:
5.1. šalių iš anksto suderintu laiku ir Sutarties 3 punkte nurodytu adresu atvykti pas Užsakovą specialia
transporto priemone (asenizacine mašina) nuotekų surinkimui ir išvežimui. Dėl nuotekų išvežimo Užsakovas turi
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kreiptis į Šilutės centrinės nuotekų siurblinės budintį operatorių tel. (8441) 62252 arba mob. tel. 8 610 07218.
Transporto (asenizacinės mašinos) priemonės cisternos dydis nuotekų surinkimui ir išvežimui parenkamas pagal
Užsakovo deklaruotą nuotekų kaupimo rezervuaro tūrį užsakymo metu;
5.2. užsakymus priimti nuo pirmadienio iki penktadienio (įskaitant ir šventines dienas) nuo 8:00 iki
17:00 val.;
5.3. užsakymą įvykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas;
5.4. iš Užsakovo nuotekų kaupimo rezervuaro surinkti Užsakovo nuotekas;
5.5. nuotekas nuvežti ir išleisti į Vandens tiekėjo valdomą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei jas išvalyti;
5.6. surinkęs iš Užsakovo nuotekas surašyti Važtaraštį dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.
Važtaraščiai turi būti pasirašyti Vandens tiekėjo ir Užsakovo ar jo atstovo;
5.7. savo sąskaita užtikrinti, kad nuotekų pervežimas atitiktų nacionalinius teisės aktus ir tarptautinius
teisinius dokumentus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, šia Sutartimi numatytos veiklos vykdymui reikalingus
leidimus, licencijas ir panašius dokumentus;
5.8. tikrinti Užsakovo perduodamų išvežti nuotekų kokybę, paimant nuotekų mėginius nuotekų surinkimo
vietoje. Vandens tiekėjo laboratorijai ištyrus nuotekų mėginius ir nustačius teršiančių medžiagų koncentracijų
viršijimą ar nedeklaravimą, apie tyrimo rezultatus Užsakovui pranešti per 1 (vieną) darbo dieną nuo visų tyrimo
analičių rezultatų gavimo.
III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
6. Užsakovas įsipareigoja:
6.1. perduoti Vandens tiekėjui išvežti nuotekas, kurios neviršija teršiančiųjų medžiagų koncentracijų ir
rodiklių, nurodytų šios Sutarties 3.1 punkte;
6.2. neperduoti vežimui buitinių, maisto, gamybinių atliekų, srutų, pavojingų ar kt. medžiagų ar jų mišinių,
galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti Vandens tiekėjo valdomos nuotekų valyklos darbą.
Išleidus tokias medžiagas – Užsakovas apmoka Vandens tiekėjo patirtus nuostolius.
6.3. užtikrinti netrukdomą ir patogų Vandens tiekėjo specialios transporto priemonės (asenizacinės
mašinos) privažiavimą prie Užsakovo valdomos individualių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tikslu surinkti
Užsakovo nuotekas;
6.4. iki nuotekų perdavimo Vandens tiekėjui nuotekas tvarkyti vadovaujantis Šilutės rajono nuotekų
tvarkymo taisyklėmis, Šilutės rajono tvarkymo ir švaros taisyklėmis bei laikantis kituose teisės aktuose numatytų
aplinkos apsaugos reikalavimų, keliamų individualių nuotekų tvarkymui;
6.5. atsiskaityti už suteiktas paslaugas šios Sutarties VI-ame skyriuje nustatyta tvarka;
6.6. užtikrinti galimybę Vandens tiekėjo atstovui paimti nuotekų mėginius nuotekų surinkimo vietoje;
6.7. apmokėti už nuotekų mėginių tyrimą, jei yra nustatomas šios Sutarties 3.1 ar 3.2 punktuose nurodytų
teršiančių medžiagų koncentracijų viršijimas ar nedeklaravimas, pagal Vandens tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą –
faktūrą per 10 dienų nuo jos gavimo dienos.
IV. NUOTEKŲ KIEKIO IR KOKYBĖS NUSTATYMAS
7. Užsakovo perduodamų išvežti nuotekų kiekis nustatomas pagal cisternoje sumontuotus matavimo
prietaisus.
8. Priėmus nuotekas, iš karto surašomi Važtaraščiai po vieną kiekvienai Šaliai, kuriuos pasirašo Vandens
tiekėjo atstovas ir Užsakovas ar jo atstovas.
9. Vandens tiekėjas nuotekų mėginius ima savo nuožiūra nuotekų surinkimo vietose. Užsakovas ar jo
atstovas turi teisę dalyvauti paimant nuotekų mėginį.
10. Nuotekų mėginio tyrimą atlieka Vandens tiekėjo laboratorija ar jo pasirinkta jam nepriklausanti
laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir
teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros leidimas) (toliau abi kartu
– Vandens tiekėjo laboratorija). Atlikus nuotekų tyrimą ir nustačius, kad viršytas leidžiamas išleistų nuotekų
užterštumas, ar teršiančių medžiagų nedeklaravimą, kitą darbo dieną nuo visų tyrimo analičių rezultatų gavimo,
Sutartyje nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu, pranešti Užsakovui apie tyrimo rezultatus.
11. Užsakovo iniciatyva tuo pačiu metu Užsakovo nuotekų mėginius gali paimti Vandens tiekėjo ir
Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas. Šis nuotekų mėginys plombuojamas.
Vandens tiekėjo atstovas dalyvauja mėginio plombavime ir pasirašo plombavimo faktą patvirtinančiame
dokumente. Indus šių mėginių paėmimui paruošia ir už nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygų užtikrinimą bei
savalaikį ištyrimą atsako Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinti laboratorija. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo
rezultatus, taikomas laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos agentūros leidimą, nustatytas rezultatas. Už
Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atliktus tyrimus, įskaitant mėginio paėmimą, sumoka
Užsakovas. Užsakovas, gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš šiame punkte nurodytos laboratorijos, kitą darbo dieną
pateikia juos Vandens tiekėjui elektroniniu paštu administratore@silutes-vandenys.lt.
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12. Paėmus Užsakovo nuotekų mėginius, Vandens tiekėjo atstovas surašo Vandens tiekėjo
patvirtintos formos aktą, kurį pasirašo Vandens tiekėjo darbuotojas, Užsakovas, o Sutarties 10 punkte nurodytu
atveju – ir nuotekų Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas. Užsakovui atsisakius
dalyvauti paimant Sutarties 9 ir 10 punktuose nurodytus mėginius ir (ar) pasirašyti aktą, jis galioja, tačiau Vandens
tiekėjo darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti ir (ar) pasirašyti aktą turi pažymėti akte. Vienas akto egzempliorius Vandens tiekėjui, kitas – Užsakovui.
V. NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR
JŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS
13. Nuotekų vežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos,
keičiamos ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Apie pasikeitusias nuotekų vežimo
mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo paslaugų kainas Vandens tiekėjas praneša Užsakovui, apie tai
paskelbdama savo internetinėje svetainėje. Prie nuotekų vežimo kainos pridedamos nuotekų tvarkymo kainos.
VI. ATSISKAITYMO TVARKA
14. Užsakovas už suteiktas nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo paslaugas
Vandens tiekėjui apmoka pagal Vandens tiekėjo pateiktą mokėjimo pranešimą.
15. Vandens tiekėjas pagal pasirašytą Važtaraštį ar kitu šioje Sutartyje numatytu būdu Užsakovui
apskaičiuoja mokėtinas sumas už per mėnesį išvežtas ir sutvarkytas nuotekas ir pateikia Užsakovui apmokėjimo
dokumentą iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 dienos.
16. Už per ataskaitinį mėnesį išvežtas ir sutvarkytas nuotekas, Užsakovas sumoka Vandens tiekėjui iki
kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Užsakovas gali pasirinkti
labiausiai jam priimtiną atsiskaitymo būdą (internetas, bankas, paštas, Perlo terminalas, kredito unija). Įmoka
laikoma gauta nuo pinigų įskaitymo į bendrovės sąskaitą momento. Negavęs mokėjimo pranešimo iki kito mėnesio
20 dienos, Užsakovas turi kreiptis į Vandens tiekėją dėl pakartotinio apmokėjimo dokumento išrašymo.
17. Vandens tiekėjas turi teisę atsisakyti priimti siūlomą įmoką arba įskaityti ją šioje Sutartyje nustatyta
tvarka, jeigu Užsakovas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu numatyta Sutartyje.
18. Jeigu Užsakovas apmoka didesnę sumą, negu Vandens tiekėjas atliko paslaugų pagal Važtaraštį, jo
permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Užsakovas nenurodo kitaip.
VII. ATSAKOMYBĖ
19. Užsakovui laiku nesudarius sąlygų nuotekų surinkimui ir jų išvežimui (neatlaisvintas privažiavimas
prie Užsakovo valdomos individualių nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar pan.) ar nesudarius tinkamų sąlygų
mėginiui paimti, Užsakovas atlygina Vandens tiekėjo patirtas atvykimo išlaidas.
20. Užsakovui laiku neatsiskaičius už nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir jų tvarkymo
paslaugas, Vandens tiekėjas už kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.
21. Užsakovui viršijus Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų
tvarkymo infrastruktūros galimybių, neskaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, nuotekų valymo
kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, o pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo
viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 67 punktą skaičiuojamos netesybos.
22. Vandens tiekėjui nustačius, kad Užsakovas viršijo Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris
negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, (bet kurios teršiančiosios medžiagos), turi teisę
nutraukti nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą Užsakovui. Apie numatomą nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo
nutraukimą Užsakovas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, išskyrus kai paslaugų teikimą
būtina sustabdyti siekiant išvengti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos
arba šią avariją likviduoti. Šiuo atveju nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutraukiamas Užsakovo iš anksto
neįspėjus.
23. Jei ChDS/BDS7 santykis yra ≥ 3, Vandens tiekėjas privalo įvertinti, ar Užsakovo perduodamos
tvarkyti nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių
medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS7), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius
procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas.
24. Jei Užsakovas neapmoka sąskaitos iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės
kalendorinės dienos, Vandens tiekėjas turi teisę atsisakyti vežti nuotekas.
25. Šalis, nevykdanti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdanti, Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi atlyginti kitos šalies patirtą žalą.
26. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, šalys
atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr.68-1652).
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais,
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nuotekų vežimą ir tvarkymą.
28. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių įgaliotų atstovų derybomis. Nepavykus ginčo
išspręsti derybų būdu per 30 dienų, ginčas yra sprendžiamas teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal
Vandens tiekėjo buveinės vietą.
29. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja neterminuotai.
30. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba įspėjus kitą šalį raštu ne
vėliau kaip prieš 30 dienų.
31. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės
aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.
32. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Vidinė ginčų nagrinėjimo tvarka
nurodyta internetiniame puslapyje: http://www.silutes-vandenys.lt/Informacija-vartotojams/gincu-nagrinejimotvarka. Jei ginčų sprendimo būdai netenkina Vandens tiekėjo arba tenkina jį iš dalies, Užsakovas gali kreiptis į
kompetentingą instituciją dėl ginčo sprendimo neteismine tvarka: 1) dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų ir jų
taikymo į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją; 2) vartotojų ginčus ir skundus dėl geriamojo vandens
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos,
vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo į
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybą; 3) dėl kitais klausimais kylančio ginčo ir sprendimo būdo į Šilutės
rajono savivaldybės administraciją. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas
teisme LR teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Vandens tiekėjo buveinės vietą.
33. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
34. Vykdydamas šią Sutartį, Vandens tiekėjas tvarko šioje Sutartyje, bei Užsakovui pateiktame Pranešime
apie asmens duomenų tvarkymą nurodytus Užsakovo asmens duomenis. Plačiau apie Vartotojo teises ir tai, kaip
Vandens tiekėjas vykdo asmens duomenų tvarkymą - http://www.silutes-vandenys.lt/Informacijavartotojams/asmens-duomenu-sauga.
Vandens tiekėjui teisė Sutarties vykdymo tikslais tvarkyti Užsakovo asmens kodą (Užsakovo pasirinkimu pažymėti
X):
Suteikiama □
Nesuteikiama □
Patvirtiname, kad visos šiame priede nurodytos sutarties sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos:
----------------------------------------

-----------------------------------------

(Vandens tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Užsakovo vardas, pavardė, parašas)

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
UAB „Šilutės vandenys“
Licencijos Nr. ir išdavimo data:
L7-GVTNT-10, 2015-05-15
Ramučių g. 31 Šilutė
Įmonės kodas 177059215
PVM mokėtojo kodas LT770592113
A/s LT607044060000671519
AB SEB bankas Šilutės skyrius
Tel. Nr. (8441) 6 22 66, Faksas (8441)57181
El. pašto adresas:vandenys@silutes-vandenys.lt

______________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

.........................................................................................
........................................................................................
a.k. (esant sutikimui).................................................................
Telefono Nr.....................................................................
El. paštas sąskaitoms:
........................................................................................

_______________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

