JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA BUITINIŲ
NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ ĮSIGIJIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2020 m. vasario 27 d. Nr. T2-54
Jurbarkas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26
punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Jurbarko
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo
rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-54
INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA BUITINIŲ
NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ ĮSIGIJIMO FINANSAVIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų
įsigijimo finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) gyventojų paraiškų teikimo, lėšų skyrimo už individualių buitinių nuotekų
valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimą tvarką.
2. Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų,
skirtų buitinėms nuotekoms tvarkyti (toliau – įrenginys arba įrenginiai), įsigijimas iš dalies
finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis šio Aprašo nustatyta tvarka.
3. Įrenginių įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti
prie Savivaldybės centralizuotos buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
4. Individualūs 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, o buitinių nuotekų
kaupimo rezervuarai turi atitikti Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir
kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės
tvarkos aprašo,“ nustatytus reikalavimus.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
5. Paraiškas daliniam finansavimui gauti už planuojamus įsigyti įrenginius, tose Savivaldybės
vietovėse, kuriose nėra ir ateinančius du metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo
infrastruktūros, gali teikti fiziniai asmenys savo gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybėje ir
nuosavybės teise valdantys pastatą, kurio statyba turi būti užbaigta ir įregistruota VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registre.
6. Paraišką gali teikti:
6.1. pastato ar buto savininkas, planuojantis įsigyti įrenginius;
6.2. keli pastatų ar butų savininkai, planuojantys įsigyti vieną bendrą įrenginį.
III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ
PANAUDOJIMĄ TVARKA
7. Paraiškos (paraiškos forma pridedama) teikiamos Savivaldybės administracijai iki
Savivaldybės administracijos skelbiamame kvietime nurodytos datos. Kvietime taip pat nurodoma,
kur per ateinančius dvejus metus planuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
8. Su paraiška pateikiami dokumentai:
8.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise
įregistruotą žemės sklypą ir pastatą kopija ir sklypo, kuriame bus įrengiami įrenginiai, unikalus
numeris;

8.2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (us), kad neprieštarauja numatytiems darbams;
8.3. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės
žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
8.4. Gyvenamosios vietos deklaracija;
8.5. Finansavimo skyrimo prioritetus, nurodytus Aprašo 11 punkte, įrodantys dokumentai.
9.
Savivaldybės administracijoje gautos ir užregistruotos paraiškos su pateiktais
dokumentais teikiamos nagrinėti ir vertinti komisijai, kurią sudaro ir šios komisijos nuostatus tvirtina
Savivaldybės administracijos direktorius.
10. Komisija paraiškas vertina pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus ir finansavimo
prioritetus.
11. Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:
11.1. daugiavaikėms šeimoms;
11.2. socialinę paramą gaunantiems asmenims;
11.3. jei būste gyvena neįgalus asmuo.
12. Komisija turi teisę kreiptis į UAB „Jurbarko vandenys“ dėl pažymos apie pareiškėjo
technines galimybes prisijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
13. Paraiška nevertinama, jei pastatai nėra prijungti prie geriamojo vandens tiekimo
infrastruktūros vietovėse, kuriose yra geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.
14. Jeigu Aprašo 11 punkte nurodytomis sąlygomis paraiškų skaičius viršija finansavimo
galimybes, eiliškumas nustatomas pagal paraiškos registravimo datą Savivaldybės administracijos
Dokumentų valdymo sistemoje. Jeigu paraiška nebus finansuojama einamaisiais metais, jos
finansavimas bus perkeliamas į kitus metus.
15. Apie komisijos sprendimą skirti (neskirti) lėšų pareiškėjai informuojami per 20 darbo
dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paraiškos vertinamos ir eilė sudaroma einamiesiems
metams.
16. Pareiškėjui atsisakius finansavimo, finansavimas siūlomas kitam pareiškėjui eilės tvarka.
17. Skiriamas finansavimas pareiškėjui:
17.1. norinčiam įsigyti individualų buitinių nuotekų valymo įrenginį – iki 50 procentų
įrenginio vertės, bet ne daugiau kaip 600 Eur vienam pareiškėjui.
17.2. norinčiam įsirengti buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą – iki 50 procentų įrenginio
vertės, bet ne daugiau kaip 600 Eur vienam pareiškėjui.
18. Finansavimas skiriamas pareiškėjui įsigijus ir įsirengus įrenginį, pateikus įrenginio
įsigijimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus, sutartį su nuotekų vežėju (įsirengusiems buitinių
nuotekų kaupimo rezervuarus), objekto perdavimo naudoti aktą (įsirengusiems buitinių nuotekų
valymo įrenginius) bei komisijai patikrinus, ar darbai atlikti. Lėšos pareiškėjui pervedamos tik tada,
kai įrenginys tinkamai paruoštas eksploatuoti.
19. Lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir pervedamos
pareiškėjui į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Asmenys, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Nustačius, kad pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis ir dėl to nepagrįstai buvo skirta
kompensacija, lėšos iš pareiškėjo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Šis Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos
sprendimu.
_____________________

Individualių buitinių nuotekų valymo
įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo
rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos
aprašo priedas
(Paraiškos forma)
PARAIŠKA
DĖL INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA BUITINIŲ
NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ ĮSIGIJIMO FINANSAVIMO
_____________
(pateikimo data)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
Aš,___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
(vardas, pavardė, telefono Nr. )

20____ metais adresu: ____________________________________________________________
planuoju (pažymėti pasirinktą variantą):

□ įsigyti individualų buitinių nuotekų valymo įrenginį;
□ įsigyti sertifikuotą nuotekų kaupimo rezervuarą;
Informuoju, kad (pažymėti pasirinktą variantą):

□ esame daugiavaikė šeima;
□ esu socialinę paramą gaunantis asmuo;
□ būste gyvena neįgalus asmuo;
□ _____________________.
Prašau finansinę paramą
__________________________.

pervesti

į

________________________

sąskaitą

Nr.

(banko pavadinimas)

PRIDEDAMA:
1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise
įregistruotą žemės sklypą kopija, ____ l.
2. Žemės sklypo savininko sutikimas, jei yra ne vienas žemės sklypo savininkas, ____ l.
3. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo, jei numatyti darbai
bus atliekami nuomojamoje žemėje, ____ l.
4. Kiti dokumentai
Pasirašydamas (-i) patvirtinu (-ame) pateiktų duomenų teisingumą ir sutinku (-ame), kad
mano / mūsų duomenys, būtini finansavimui gauti, būtų tikrinami valstybės informacinėse sistemose
ir registruose.
Pareiškėjas

_____________
(parašas)

______________________________________
(vardas, pavardė)

