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NUOTEKŲ TVARKYMO APRAŠAS 

1. TAIKYMAS 

1.1. Aprašas reglamentuoja: 1) mokesčio už Padidėjusią ir Savitąją nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarką; 
2) Sutarčių su Klientais sudarymo ir administravimo tvarką; 3) nuotekų užterštumo kontrolės tvarką; 4) 
saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Bendrovės objektuose tvarką.  

1.2. Aprašas taikomas Šalims, sudariusioms Sutartį, ir tik tuo atveju, kai Klientas neturi nuotekų išleidimo 
komunikacijų, nuotekų tvarkymo įrenginių, kurie centralizuotai būtų prijungti prie Nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros, t. y. kai Klientas Bendrovei nuotekas į Nuotekų priėmimo vietą pristato kitu būdu – atveža 
Asenizacijos transporto priemonėmis. 

2. SĄVOKOS 

2.1. Apraše didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Apraše nenurodyta arba iš 
konteksto nėra aišku kitaip: 

2.1.1. Aktyvuotas leidimas – suvesti Asenizacijos transporto priemonių duomenys elektroninėje sistemoje, 
kurią naudojant kontroliuojamas patekimas į Nuotekų priėmimo vietą, taip pat vykdoma Asenizacijos 
transporto priemone atvežtų nuotekų apskaita, registruojamas atvykimo laikas bei atvykimų kiekis. 

2.1.2. Aprašas – šis Bendrovės nustatytas, Šalims privalomas ir su Sutarties vykdymu susijęs nuotekų 
tvarkymo aprašas. Aprašas skelbiamas viešai Interneto svetainėje. 

2.1.3. Asenizacijos transporto priemonė – asenizacinė mašina ar kita speciali transporto priemonė, skirta 
nuotekoms surinkti iš nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų ir joms išvežti į Nuotekų priėmimo 
vietas. 

2.1.4. Ataskaitinis laikotarpis – praėjęs mėnuo, už kurį iki Sutartyje su Klientu numatytos dienos, 
apskaičiuojamas Klientui suteiktų Nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis ir mokėtinos sumos bei 
pateikiama PVM sąskaita faktūra. 

2.1.5. Bazinis nuotekų užterštumas – nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamą buitinių 
nuotekų užterštumo koncentraciją, ir yra nurodyta LR Vyriausybės nutarime „Dėl Atsiskaitymo už 
patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2.1.6. Bendrovė – UAB „Vilniaus vandenys“, juridinio asmens kodas 120545849.  

2.1.7. Interneto svetainė – Bendrovės interneto svetainė (www.vv.lt). 

2.1.8. Klientas – asmuo, kuris perka Paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su Bendrove yra 
sudaręs Sutartį. Klientas šio Aprašo prasme reiškia Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantį 
asmenį ir Stacionaraus taršos šaltinio valdytoją. 

2.1.9. Leidžiamas nuotekų užterštumas – Bendrovės Interneto svetainėje viešai skelbiamos ir / arba 
Sutarties galiojimo metu siunčiamais pranešimais, taip pat Sutarties priedais nustatytos nuotekų 
teršalų koncentracijos, kurių išleidimas į Nuotekų surinkimo sistemą yra leidžiamas Klientui. 

2.1.10. Mokestinis laikotarpis – LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu reglamentuotas mokesčio už 
aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis. 

2.1.11. NAS – Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų valdomų Asenizacijos transporto 
priemonių, jų pristatytų nuotekų kiekių ir užterštumo apskaitos programa – nuotekų apskaitos 
sistema. 

2.1.12. Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina – vadovaujantis Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika suskaičiuota ir LR 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatyta tvarka patvirtinta 1 m3 nuotekų 
valymo paslaugų kaina. 
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2.1.13. Nuotekų priėmimo vieta – Bendrovės eksploatuojamas nuotekų priėmimo punktas, į kurį Klientas 
atveža nuotekas. Nuotekų priėmimo vieta šio Aprašo prasme reiškia nuotekų valyklą bei kitus nuotekų 
priėmimo punktus, iš kurių nuotekos yra transportuojamos į nuotekų valyklą. 

2.1.14. Nuotekų surinkimo sistema – vamzdynų bei kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema, skirta 
nuotekoms surinkti ir transportuoti. 

2.1.15. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantis asmuo – teisės aktų reikalavimus atitinkanti bendrovė, 
kuri turi teisę teikti nuotekų transportavimo paslaugas, ir su kuria yra sudaryta Sutartis. 

2.1.16. Nuotekų tvarkymas – nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į 
aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas. 

2.1.17. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros 
komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti. 

2.1.18. Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybės – apskaičiuotos, išmatuotos arba planuojamos 
priimamų teršiančių medžiagų koncentracijos, kurias gali išvalyti Nuotekų tvarkymo infrastruktūros. 

2.1.19. Nuotekų tvarkymo reglamentas – LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas aktualios redakcijos 
teisės aktas, kuriuo Šalys vadovaujasi. 

2.1.20. Padidėjusi tarša – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į Nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 
išleidžiamose nuotekose didesnė už Bazinį nuotekų užterštumą. 

2.1.21. Paslaugos – Bendrovės pagal Sutartį ir teisės aktus Klientui teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, 
įskaitant Padidėjusios taršos ir Savitosios taršos nuotekų tvarkymo (valymo) paslaugas. 

2.1.22. Ribinė teršalų koncentracija – medžiagos koncentracija, kurios vertė yra nustatyta Nuotekų tvarkymo 
reglamento 1 arba 2 prieduose. 

2.1.23. Savitoji tarša – su nuotekomis į Bendrovės eksploatuojamą Nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 
išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurių Bazinis nuotekų užterštumas, vadovaujantis VKEKK 
patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo 
nustatytas ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytas ribines teršalų 
koncentracijas į Nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas 
į gamtinę aplinką. 

2.1.24. Stacionarus taršos šaltinis – Kliento taršos objektas, kuris negali būti perkeltas iš vienos vietos į kitą, 
nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės. 

2.1.25. Stacionaraus taršos šaltinio valdytojas – bendrovė, kuri nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu 
valdo, naudoja ir (ar) disponuoja Stacionarų taršos šaltinį ir pasitelkia Nuotekų transportavimo 
paslaugas teikiantį asmenį nuotekoms atvežti į Nuotekų priėmimo vietą ir su kuria yra sudaryta 
Sutartis. 

2.1.26. Sutartis – Šalių sudaryta nuotekų tvarkymo sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties 
specialiąsias sąlygas, Sutarties bendrąsias sąlygas) su visais jos priedais, papildymais bei pakeitimais.  

2.1.27. Šalys – Klientas ir Bendrovė abu kartu, o Šalis – bet kuri iš jų. 

2.1.28. VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

2.2. Apraše, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir 
atvirkščiai. Kitos Apraše nenurodytos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kaip nurodyta 
Sutartyje ir (ar) teisės aktuose. 

3. MOKESČIO UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SAVITĄJĄ NUOTEKŲ TARŠĄ SKAIČIAVIMO IR TAIKYMO TVARKA 

3.1. Bendrosios nuostatos  

3.1.1. Ribinės teršalų koncentracijos nustatomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu. 

3.1.2. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Ribinės teršalų koncentracijos, už 
nuotekų valymą mokama Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina. 



 
 

Puslapis 3 iš 8 

3.1.3. Bazinio nuotekų užterštumo koncentracijos yra nustatomos vadovaujantis Atsiskaitymo už patiektą 
geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu. 

3.1.4. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Bazinio nuotekų užterštumo, už 
nuotekų valymą mokama Nustatyta nuotekų valymo paslaugų kaina.  

3.2. Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų teršalų koncentracijų nustatymas 

3.2.1. Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų kiekio apskaita vykdoma pagal transporto 
priemonės tūrio duomenis arba fiksuojamus debitomačių duomenis. 

3.2.2. Naujiems Klientams, su Bendrove nepasirašiusiems sutarties dėl atvežamų nuotekų tvarkymo, bei 
atvežantiems nuotekas Asenizacijos transporto priemonėmis ir sudarantiems naujas Sutartis su 
Bendrove, nustatomas vienodas Leidžiamas nuotekų užterštumas pagal nuotekų valyklas, į kurias 
pristatomos nuotekos. Klientams, atvežantiems nuotekas Asenizacijos transporto priemonėmis ir 
persirašantiems Sutartį pagal naują Sutarties formą, nustatomos prieš tai Sutartyje galiojusios 
nuotekų teršalų koncentracijos, neviršijančios Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Jei prieš 
tai galiojusios nuotekų teršalų koncentracijos viršijo Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes, 
nustatomos didžiausios nuotekų teršalų koncentracijos, atitinkančios Bendrovės nustatytas Nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros galimybes pagal nuotekų valyklas, į kurias pristatomos nuotekos. 

3.2.3. Leidžiamas atvežamų nuotekų užterštumas yra skelbiamas Bendrovės Interneto svetainėje. 

3.2.4. Atlikus nuotekų analizę ir nustačius, kad atvežamų nuotekų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų 
užterštumą, Klientui išsiunčiama elektroninė nuotekų tyrimo protokolo kopija ir sistemoje tai 
Asenizacijos transporto priemonei priskiriami gautų tyrimų rezultatai.  

3.2.5. Bendrovė gali keisti Leidžiamą nuotekų užterštumą Klientams keturis kartus per metus pasibaigus 
kalendoriniam einamųjų metų ketvirčiui. Naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas atitinkamai valyklai 
skaičiuojamas išvedant kiekvienos teršiančios medžiagos koncentracijos aritmetinį vidurkį. Vidurkiui 
apskaičiuoti naudojamos iki perskaičiavimo Klientui galiojusios toje valykloje Leidžiamo nuotekų 
užterštumo vertės ir visos  per ataskaitinį ketvirtį tyrimų, kurie atlikti iš į tą valyklą pristatytų nuotekų 
mėginių, rezultatais nustatytos tų teršiančių medžiagų koncentracijos: 

3.2.5.1. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis mažesnis 10 % ir daugiau už Klientui iki 
perskaičiavimo galiojusį Leidžiamą nuotekų užterštumą, Klientui yra nustatomas naujas 
perskaičiavimo metu gautas mažesnis teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas. 

3.2.5.2. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis didesnis 10 % ir daugiau už Klientui iki 
perskaičiavimo galiojusį Leidžiamą nuotekų užterštumą, Klientui yra nustatomas naujas 
perskaičiavimo metu gautas didesnis teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas. 

3.2.6. Jei apskaičiuotas teršiančios medžiagos vidurkis nepatenka į šio Aprašo 3.2.5.1. ir 3.2.5.2. punktuose 
nurodytas procentines reikšmių ribas, Klientui paliekamas galioti iki perskaičiavimo galiojęs 
teršiančios medžiagos Leidžiamas nuotekų užterštumas. 

3.2.7. Paskaičiavus teršiančių medžiagų koncentracijas pagal šio Aprašo 3.2.5. punktą, Bendrovė išsiunčia 
Klientui rašytinį pranešimą (ar kitu teisės aktuose nurodytu būdu) apie naują Leidžiamą nuotekų 
užterštumą. Nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos laikoma, kad Klientui įsigaliojo naujas 
Leidžiamas nuotekų užterštumas. 

3.2.8. Paskaičiuotas pagal šio Aprašo 3.2.5 punktą naujas Leidžiamas nuotekų užterštumas negali būti 
didesnis nei Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribos. 

3.3. Mokesčio už Savitąją taršą taikymas 

3.3.1. Mokestis už Savitąją (sunkiųjų metalų, riebalų, naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos 
nuotekų) taršą Klientams skaičiuojamas, kai teršalų koncentracija viršija Ribinę teršalų koncentraciją. 

3.3.2. Už kiekvieną teršalą paskaičiuoti Savitosios taršos mokesčiai sumuojami. 

3.3.3. Mokestis už Savitosios taršos nuotekų valymą gali būti skaičiuojamas pagal faktinį nuotekų 
užterštumą, jei Klientas, suderinęs su Bendrove, savo lėšomis įsirengia, eksploatuoja, prižiūri nuotekų 
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apskaitos ir faktinį jų užterštumą nustatančias sistemas, reikalingas faktiniam nuotekų užterštumui 
nustatyti, taip pat atlieka jų metrologinę patikrą teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.3.4. Klientui, neįsirengusiam faktinį nuotekų užterštumą nustatančių sistemų, Savitosios taršos mokestis 
skaičiuojamas pagal Leidžiamą atvežamų nuotekų užterštumą. 

3.4. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos neviršija Leidžiamo nuotekų užterštumo 

3.4.1. Savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina skaičiuojama pagal LR mokesčio už 
aplinkos teršimą įstatyme nurodytus tarifus, indeksuojamus Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų 
nustatyta tvarka, taikant vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą. Skaičiuojant Ataskaitinio 
laikotarpio mokestį už Savitąją taršą, taikomas paskutinis Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas 
indeksavimo koeficientas už aplinkos teršimą iš Stacionarių taršos šaltinių. Naujas indeksavimo 
koeficientas taikomas nuo to Ataskaitinio laikotarpio, kai jis buvo paskelbtas. 

3.4.2. Savitosios taršos nuotekų valymo sąnaudas kompensuojanti kaina (T) skaičiuojama pagal formulę: 

,  Eur/m3   (1 formulė) 

čia: 

x – konkreti teršianti medžiaga, kurios koncentracija viršija Ribinę teršalų koncentraciją pagal Nuotekų 
tvarkymo reglamentą, mg/l; 

 - Leidžiamo nuotekų užterštumo arba faktinė konkrečios teršiančios medžiagos koncentracija, 

mg/l; 

 - pagal Nuotekų tvarkymo reglamentą nustatyta Ribinė teršalo koncentracija, mg/l; 

 - mokesčio tarifas, nustatytas atitinkamam teršalui pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą 

įstatymą, Eur už 1mg/l; 

I – Vyriausybės nustatyta tvarka paskelbtas Mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas už 
aplinkos teršimą iš Stacionarių taršos šaltinių. 

3.5. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą 

3.5.1. Nuotekų teršalų koncentracijų viršijimu laikomas 10 ir daugiau procentų didesnis teršiančios 
medžiagos kiekis nei Leidžiamas nuotekų užterštumas. 

3.5.2. Kai Kliento atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą nuotekų užterštumą arba viršija 
Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas, Klientui skaičiuojama Savitosios taršos nuotekų 
valymo kaina pagal 1 formulę, jeigu nėra numatyta kitaip Sutartyje.  

3.5.3. Viršijimo laikotarpių nustatymas Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kainai skaičiuoti: kai 
Asenizacijos transporto priemonėmis atvežamų nuotekų teršalų koncentracijos viršija Leidžiamą 
nuotekų užterštumą arba viršija Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas, Padidėjusios ir 
Savitosios taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama visam per Ataskaitinį laikotarpį į tą valyklą su ta 
transporto priemone, kurioje buvo nustatytas nuotekų teršalų koncentracijų viršijimas, pristatytam 
nuotekų kiekiui. Jeigu nuotekų mėginio tyrimo rezultatų iki Ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos 
nėra, paskaičiuota suma už viršytas nuotekų teršalų koncentracijas įtraukiama į to Ataskaitinio 
laikotarpio PVM sąskaitą faktūrą, kai buvo gauti nuotekų mėginio tyrimo rezultatai. 

3.5.4. Klientui raštu ir (ar) el. paštu informavus Bendrovę apie planuojamas atvežti nuotekas su viršytu 
Leidžiamu nuotekų užterštumu, Padidėjusios ir Savitosios taršos nuotekų valymo kaina skaičiuojama 
tik tuo momentu su ta transporto priemone pristatytam nuotekų kiekiui. 

3.5.5. Klientui viršijus teršalų koncentracijas, kurios negali būti viršytos dėl Nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros galimybių, pagal šio Aprašo 3.5.6. punktą skaičiuojama bauda. 

3.5.6. Baudos skaičiavimas viršijus Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ribas: nustačius, kad 
Asenizacijos transporto priemonėmis pristatytų nuotekų koncentracijos viršijo Nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros galimybių ribas, Klientui skaičiuojama bauda lygi 10 procentų nuo visos tai valyklai, į 
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kurią buvo pristatytos nuotekos, viršijusios Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes, 
paskaičiuotos mokėtinos Nuotekų tvarkymo paslaugų sumos (be PVM) už Ataskaitinį laikotarpį, kai 
buvo nustatytas nuotekų užterštumas, viršijęs Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybes. 

3.6. Mokesčio už Padidėjusią taršą taikymas 

3.6.1. Padidėjusios taršos mokesčio skaičiavimai atliekami biocheminiam deguonies suvartojimui per 
septynias paras (toliau - BDS7), skendinčioms medžiagoms (toliau - SM), bendrajam azotui (toliau – 
N) ir bendrajam fosforui (toliau – P). 

3.6.2. Nuotekų valymo paslaugų kainos už Padidėjusią taršą skaičiavimą ir taikymą reglamentuoja VKEKK 
nutarimas „Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

3.6.3. Mokestis už Padidėjusią nuotekų taršą Klientams skaičiuojamas, kai jo išleidžiamų nuotekų 
užterštumas viršija Bazinį nuotekų užterštumą. 

3.6.4. Pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos 
aprašą Bazinis nuotekų užterštumas yra nurodytas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos. 

Rodiklis Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l 

Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias 
paras (BDS7) 

350 

Skendinčios medžiagos (SM) 350 

Bendrasis azotas (N) 50 

Bendrasis fosforas (P) 10 

 
3.6.5. Viršijus Bazinį nuotekų užterštumą, nustatytoji nuotekų valymo paslaugų kaina didinama proporcingai 

padidėjusioms sąnaudoms už Padidėjusios taršos valymą, Eur/m3 už kiekvieną nustatyto taršos 
žingsnio koncentracijos didėjimą: 

3.6.5.1. už kiekvieną 100 mg/l BDS7 koncentracijos didėjimą; 

3.6.5.2. už kiekvieną 100 mg/l SM koncentracijos didėjimą; 

3.6.5.3. už kiekvieną 10 mg/l N koncentracijos didėjimą; 

3.6.5.4. už kiekvieną 1 mg/l P koncentracijos didėjimą. 

3.6.6. Viršijus leidžiamą nuotekų užterštumą, nuotekų valymo paslaugų kaina už Padidėjusią taršą taikoma 
šio Aprašo 3.5 dalyje numatyta tvarka. 

4. SUTARČIŲ SU KLIENTAIS SUDARYMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA 

4.1. Sutarčių su Klientais sudarymas 

4.1.1. Klientas, norėdamas sudaryti Sutartį, privalo pateikti: 

4.1.1.1. prašymą sudaryti Sutartį; 

4.1.1.2. duomenų apie nuotekas vežančią Asenizacijos transporto priemonę suvestinę; 

4.1.1.3. minėtoje suvestinėje nurodytos Asenizacijos transporto priemonės techninio paso kopiją; 

4.1.1.4. jei Asenizacijos transporto priemonė priklauso ne pareiškėjui, papildomai pateikiami susitarimai 
ir /ar kiti įrodantys dokumentai dėl transporto priemonės savininko ir pareiškėjo transporto 
priemonės nuomos ar panaudos; 

4.1.1.5. individualios veiklos pažymos kopiją, jei Klientas fizinis asmuo. 

4.1.2. Prašymą sudaryti Sutartį, su visais jį lydinčiais dokumentais, Klientas gali pateikti paštu adresu 
Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt, taip pat bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje. 

4.1.3. Bendrovė, iš Kliento gavusi visus reikiamus šio Aprašo 4.1.1. punkte nurodytus dokumentus, Klientui 
el. paštu išsiunčia prisijungimo prie savitarnos sistemos duomenis kartu su Bendrovės užpildyta 

mailto:info@vv.lt
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duomenų apie nuotekas vežančią Asenizacijos transporto priemonę suvestine ir Klientą informuoja 
apie suteiktą teisę prašyme sudaryti sutartį nurodytai Asenizacijos transporto priemonei patekti į 
Nuotekų priėmimo vietą. 

4.2. Duomenų apie nuotekas vežantį transportą valdymas 

4.2.1. Transporto, vežančio nuotekas, parko pasikeitimai nelaikomi priežastimi keisti Bendrovės ir Kliento 
sutartinius įsipareigojimus (keisti Sutartį). Keičiantis tokiems duomenims, Klientas nedelsiant apie tai 
privalo informuoti Bendrovę kartu pateikdamas atnaujintą duomenų apie nuotekas vežančią 
transporto priemonę suvestinę kartu su naujos transporto priemonės techninio paso kopija. Minėtus 
dokumentus Klientas gali pateikti paštu adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt arba bet 
kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje. 

4.2.2. Klientai privalo ne rečiau kaip vieną kartą į pusmetį pateikti atnaujintą duomenų apie nuotekas 
vežančią transporto priemonę suvestinę. 

4.3. Aktyvuotų leidimų patekti į Nuotekų priėmimo vietas valdymas 

4.3.1. Bendrovė vienašališkai, laikinai ar visam laikui gali blokuoti Aktyvuotą leidimą esant šiems 
pažeidimams: 

4.3.1.1. Aktyvuotas leidimas panaudotas su priskirta Asenizacijos transporto priemone, kuriai nebuvo 
deklaruota priekaba; 

4.3.1.2. vadovaujantis nuotekų tyrimo rezultatais nustatyta, kad buvo atvežtos atliekos, riebalai ar kitos 
pavojingos cheminės medžiagos; 

4.3.1.3. kitais neteisėtais nuotekų išsipylimo atvejais panaudojus Aktyvuotą leidimą ne pagal paskirtį. 

4.3.2. Aktyvuotas leidimas gali būti vėl aktyvuojamas tik gavus raštišką Kliento pasiaiškinimą dėl pažeidimo 
ir jo priežasčių pašalinimo. 

4.3.3. Pasikartojus pažeidimui Aktyvuotas leidimas tai transporto priemonei gali būti blokuojamas visam 
laikui. 

4.4. Sutarties sąlygų keitimas ir / ar nutraukimas 

4.4.1. Klientui pageidaujant atsisakyti ir / ar papildyti Nuotekų priėmimo vietų, kuriose jam suteikta teisė 
vežti nuotekas, sąrašą, Klientas privalo pateikti atnaujintą prašymą sudaryti sutartį kartu su atnaujinta 
duomenų apie nuotekas vežantį transportą suvestine. Dokumentus Klientas gali pateikti paštu adresu 
Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt arba bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje.  

4.4.2. Aprašo 4.4.1. punkte numatytu atveju Nuotekų priėmimo vietoms, kuriose Klientas neturėjo teisės 
pristatyti nuotekų ir dėl kurių pateikė Aprašo 4.4.1. punkte nurodytą prašymą sudaryti sutartį ir kitus 
dokumentus, nustatomas Bendrovės tinklapyje skelbiamas Leidžiamas nuotekų užterštumas, kuris 
taikoms Klientui iki Bendrovės pranešimo apie nustatomą Leidžiamą nuotekų užterštumą išsiuntimo 
Klientui dienos. Šiuo atveju Nuotekų priėmimo vietoms, į kurias Klientas vadovaujantis Sutartimi iki 
prašymo sudaryti sutartį pateikimo dienos pristatė nuotekas, Leidžiamo nuotekų užterštumo 
koncentracijos nėra keičiamos, t. y. minėtiems punktams galioja Bendrovės Interneto svetainėje 
skelbiamos Leidžiamos išlesti nuotekų užterštumo koncentracijos (kai pranešimas nebuvo išsiųstas 
Klientui) arba pranešime nurodytos Leidžiamos nuotekų užterštumo koncentracijos (kai pranešimas 
buvo išsiųstas Klientui). 

4.4.3. Klientui pranešimu apie nustatomą Leidžiamą nuotekų užterštumą nustačius Leidžiamo nuotekų 
užterštumo vertes pagal Nuotekų priėmimo vietas, nebegalioja viešai Bendrovės Interneto svetainėje 
skelbiamas Leidžiamas nuotekų užterštumas. Paskutinė tokio pranešimo versija, pateikta Klientui, yra 
neatskiriama Sutarties specialiųjų sąlygų dalis. 

4.4.4. Klientui nustatomas Leidžiamas nuotekų užterštumas bet kokiu atveju negali viršyti Bendrovės 
Interneto svetainėje viešai skelbiamų Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių.  

4.4.5. Bendrovė vienašališkai gali nutraukti Sutartį su Klientu, jei: 

4.4.5.1. Klientas penkis kartus (imtinai) įvykdė bet kurį iš šio Aprašo 4.3.1. punkte nurodytų pažeidimų; 
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4.4.5.2. buvo nustatyta dešimt (imtinai) Nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, dėl teršiančių 
medžiagų leidžiamos koncentracijos nuotekose, viršijimo atvejų. 

4.4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

4.4.6. Apie Sutarties nutraukimą Klientas informuojamas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  Nutraukus 
Sutartį blokuojami Kliento turimi Aktyvuoti leidimai dėl patekimo į Nuotekų priėmimo vietas. 

4.4.7. Nutraukiant Sutartį Klientas grąžina išduotą leidimą dėl patekimo į Nuotekų priėmimo vietą, jei tokie 
buvo išduoti. Sutarties nutraukimas (pasibaigimas) Kliento neatleidžia nuo finansinių ir kitų 
įsipareigojimų vykdymo, kurie pagal savo pobūdį galioja ir po Sutarties nutraukimo (pasibaigimo). 

4.4.8. Klientui pageidaujant nutraukti Sutartį laisvos formos prašymą Klientas gali pateikti paštu adresu 
Spaudos g. 8-1, Vilnius, el. paštu info@vv.lt arba bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje.  

4.4.9. Sutartis keičiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka. 

5. KLIENTŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖS TVARKA 

5.1. Klientų nuotekų užterštumo kontrolė ir nuotekų mėginių ėmimas 

5.1.1. Atskiras Klientų nuotekų užterštumo kontrolės patikros planas nėra sudaromas. 

5.1.2. Nuotekų užterštumo kontrolės patikros Nuotekų priėmimo vietose vykdomos atsitiktine tvarka. 
Patikros taip pat vykdomos gavus patikimą informaciją apie galimai nesąžiningą Kliento veiklą norint 
išpilti draudžiamo užterštumo nuotekas. 

5.1.3. Patikrų metu nuotekų mėginiai imami iš visų jos metu atvykusių Asenizacijos transporto priemonių. 
Nuotekų mėginys gali būti neimamas, jei Bendrovės nuotekų kontrolieriai vizualiai nustato, kad 
atvežtos nuotekos yra tipinės ir tikimybė nustatyti Padidėjusią taršą yra minimali. 

5.1.4. Patikros gali būti vykdomos Kliento prašymu, pranešant apie galimai padidinto užterštumo nuotekų 
atvežimą. Gavus tokį pranešimą iš Kliento, jam nurodoma, kurioje Nuotekų priėmimo vietoje 
leidžiamas išpylimas ir bus atliekamas nuotekų mėginio paėmimas. 

5.1.5. Patikros metu Nuotekų kontrolieriams pareikalavus, nuotekas atvežusios Asenizacijos transporto 
priemonės vairuotojas privalo suteikti galimybę paimti nuotekas ir pripildyti nuotekų mėginio indą. 

5.1.6. Nuotekų mėginys iš Asenizacinių transporto priemonių imamas iš ką tik atvykusios Asenizacijos 
transporto priemonės ir 15 sekundžių nuleidus jame esančias nuotekas per išsipylimo sklendę. 

6. SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BENDROVĖS OBJEKTUOSE TVARKA 

6.1. Kliento paskirtas atsakingas asmuo už darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir aplinkos saugą Paslaugų 
teikimo objekte privalo: 

6.1.1. Instruktuoti Kliento darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos 
klausimais. 

6.1.2. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai būtų apmokyti ir turėtų visus reikiamus galiojančius pažymėjimus 
(atestatus). 

6.1.3. Prieš Paslaugų teikimo pradžią, informuoti Kliento darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos 
veiksnius, galinčius pakenkti jų sveikatai.  

6.1.4. Aprūpinti Kliento darbuotojus tinkamomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei 
kontroliuoti jų naudojimą. 

6.1.5. Kontroliuoti, kad Kliento darbuotojai darbo metu laikytųsi saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos 
reikalavimų, nurodytų įrenginių naudojimo instrukcijose ir prižiūrėtų pavojingų darbų atlikimą darbo 
vietose. 

6.1.6. Kontroliuoti, kad Paslaugų teikimo vietose Kliento darbuotojai laikytųsi tvarkos ir švaros. 

6.1.7. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai Paslaugų teikimo metu netrukdys Bendrovės darbuotojams. 

6.1.8. Kontroliuoti, kad Kliento darbuotojai, esantys Bendrovės teritorijoje, būtų blaivūs ir neapsvaigę nuo 
narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, medicininių preparatų. 
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6.1.9. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai būtų supažindinti ir laikytųsi Bendrovės nustatytų „Darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijos, dirbančiam pagal statybos rangos ar paslaugų teikimo sutartį UAB 
,,Vilniaus vandenys“ objektuose, Nr. 114“ reikalavimų, kurie skelbiami Interneto svetainėje. 

6.1.10. Užtikrinti, kad Kliento darbuotojai nustatyta tvarka būtų pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir/ar 
kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti veikiami dėl Paslaugų teikimo, jų atliktą 
sveikatos patikrinimą nurodantis dokumentas turi būti galiojantis Paslaugų teikimo laikotarpiui. 

6.1.11. Teikiant Paslaugas privalo laikytis galiojančiuose teisės aktuose nurodytų darbų saugos, gaisrinės 
saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.  

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Šį Aprašą tvirtina ir keičia Bendrovės generalinis direktorius. 

7.2. Bendrovės Interneto svetainėje skelbiamus Leidžiamą nuotekų užterštumą ir Nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros galimybes tvirtina ir keičia Bendrovės generalinis direktorius. 

7.3. Kliento prašymas sudaryti Sutartį, pranešimas apie nustatomą leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumo 
dydį ir duomenų apie nuotekas vežančias transporto priemones suvestinė (aktualios redakcijos) yra 
neatskiriamos Sutarties dalys. 

 


