
PATVIRTINTA: 

Direktoriaus 2022m. balandžio 29d 

įsakymu Nr. V-21 

 

UAB „JONAVOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ 

IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS) TVARKOS APRAŠAS 

(NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS GALIOJA NUO 2022 06 01 
 

1. BENROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią UAB „Jonavos vandenys“ (toliau tekste – nuotekų 

vežėjas) teikia buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis paslaugas (toliau 

tekste – paslaugos) fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau tekste – subjektai) Jonavos 

mieste ir rajone. 

 

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

2.1 Buitinės nuotekos išvežamos  iš individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų, individualių 

buitinių nuotekų valymo įrenginių bei individualių lauko tualetų. 

2.2. Buitinės nuotekos mobiliomis transporto priemonėmis išvežamos iš subjektų, kurie yra sudarę 

nuotekų surinkimo  sutartį su nuotekų vežėju ir neturi įsiskolinimo nuotekų vežėjui. 

2.3. Paslaugos užsakomos skambinant tel. 834952904. Paslaugų užsakymai priimami pirmadienį - 

ketvirtadienį nuo 7:00 val. iki 16:00 val., penktadienį nuo 7:00 val. iki 14:00 val.. 

2.4. Paslaugos teikiamos šiomis darbo dienomis: pirmadienį- ketvirtadienį (nuo 8:00 val. iki 14:30 

val.) ir penktadienį (nuo 8:00 val. iki 12:30 val.). 

2.5. 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.  

2.6. Paslaugos teikimo vietoje turi būti patogus privažiavimas buitinių nuotekų išvežimo mobiliai 

transporto priemonei (asenizacinei mašinai) (mašinos svoris 12 t., ilgis 8,3 m, plotis 2,5 m, 

aukštis 3,7 m). Maksimalus galimas atstumas nuo asenizacinės mašinos iki pasiurbimo vietos – 

5 m).  

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

mažesnio nei 15 cm vidinio skersmens. 

 

3. ATSISIKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS 

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

kvitas, kurį turi pasirašyti asenizacinės mašinos vairuotojas ir paslaugą užsakęs subjektas ar jo 

atstovas. Vienas kvito egzempliorius  lieka nuotekų vežėjui, o antras kvito egzempliorius 

atiduodamas paslaugą užsakančiam subjektui ar jo atstovui. 

3.3. Subjektai už suteiktas paslaugas atsiskaito nuotekų surinkimo paslaugų teikimo sutartyje 

numatytomis apmokėjimo sąlygomis. 

 

 



 

 

4. PASLAUGŲ KAINOS 

4.1. Buitinių nuotekų surinkimo paslaugos kainos naudojant asenizacinę mašiną (Cisternos tūris 6 

m3) : 

       4.1.1.Buitinių nuotekų išvežimo kaina- 13,00 Eur su PVM už vieną m3. 

4.1.2. Individualių namų savininkams  minimali kaina yra 39,00 Eur su PVM už vienkartinį 

paslaugos suteikimą, jeigu išsiurbtų nuotekų kiekis neviršija 3 m3. Nuotekų priėmimo kvite 

nurodoma, kad išvežama 3 m3 buitinių nuotekų. Jeigu nuotekų tūris viršija 3 m3, tada 

skaičiuojama papildomai po 13,00 Eur už kiekvieną m3  ir mokama pagal faktinį išsiurbtų 

nuotekų kiekį. 

4.1.3. Žemiau išvardintiems subjektams nuotekų surinkimo paslaugos teikiamos, jeigu subjektas 

sutinka su jam pasiūlyta paslaugos kaina – 60,00 EUR  su PVM už vienkartinį paslaugos 

suteikimą, jei išsiurbtų nuotekų tūris neviršija 3 m3 ir 78,00  Eur su PVM , jei išsiurbtų 

nuotekų tūris didesnis nei 3 m3. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių 

nuotekų. 

        Subjektų, kuriems taikoma paslaugos kaina  60,00 Eur / 78, 00  Eur., sąrašas:  

            Bartonys -s/b Inkaras, Bulotų k- s/b Ežerėlis, Paryžiaus k., Beržų k., Šafarkos k., Skarbinų k.,            

Salupių k., Bazilionių k., Padaigų k., Stašėnų k.,Ruklos k.- s/b Neris, S/b Lokys, Taukdažių k., 

Naujatrobių k., s/b Baravykas,  Ratušėlių k., Gumbiškių k., Ilgarbradų k., Bajoriškių k., Bulotų 

k., Svilonėlių k., s/b Ąžuolas, Barborlaukio k., Upninkėlių k., Svilonėlių k., Pasraučių k, 

Kaušankos k., Varpių k., s/b Eglė, s/b Dobilas, Užupio k., Mikoliškių k.-s/b Atgaja, Satkūnų k., 

Baltromiškių k., Londono k., Dubių k., Pūstelninkų k., s/b Paneriai, s/b Klevas, Gudynų k., 

Užupio k., Liepų k., Marinaukos k, Šalugiškių k., s/b Girininkai, Gegužinės k., Gegutės k, 

Vanagiškių k., Dijokiškių k., Guldynų k., Kiseliškių k., ,Kryžiaukos k., s/b Vairas, Bajoriškių k., 

Mantromiškių k., Žemutinės Batėgalos k., s/b Užuovėja . 

       4.1.4. Įmonėms, organizacijoms – 13,00 Eur su PVM už vieną m3. Nuotekų priėmimo kvite 

nurodoma, kad išvežame 6 m3  nuotekų. Vienkartinis paslaugos suteikimo mokestis -78,00 

Eur su PVM. 

Vairuotojas atsakingam įmonės atstovui pateikia pasirašytą paslaugų aktą, kuriame nurodo 

išsiurbtų nuotekų kiekį. Vienas akto egzempliorius lieka nuotekų vežėjui, o kitas atiduodamas 

paslaugą užsakiusios įmonės atstovui.  

Sąskaita teikiama prašyme sudaryti sutartį nurodytu el. paštu ir savitarnoje https://mokijonava.lt.  

 

https://mokijonava.lt/

