PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS- 295
(Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio d. sprendimu Nr. redakcija)
INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO ARBA PRIJUNGIMO
PRIE MAGISTRALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių
nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų
paraiškų teikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.
2. Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimas arba prijungimas prie magistralinių
nuotekų tinklų iš dalies finansuojamas Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
3. Aprašas taikomas tik buityje susidarančių nuotekų tvarkymui.
4. Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimas finansuojamas tik tuo atveju, kai
nėra techninės galimybės prisijungti prie magistralinių nuotekų tinklų.
5. Paraiškas daliniam finansavimui gauti gali teikti Kupiškio rajono savivaldybės
gyventojai (toliau – Pareiškėjai), planuojantys einamaisiais metais įrengti (arba įsirengę / pradėję
įrengimo darbus paskutiniais praėjusiaisiais metais) individualius buityje susidarančių nuotekų
valymo įrenginius arba prisijungti prie magistralinių nuotekų tinklų (toliau – darbai).

II SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ
PANAUDOJIMĄ TVARKA
6. Paraiškos teikiamos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros
skyriui iki einamųjų metų kovo 31 d. imtinai (1 priedas).
7. Su paraiška pateikiami:
7.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise
įregistruotą žemės sklypą kopiją;
7.2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas
(-us), kad neprieštarauja numatytiems darbams. Jei darbai atliekami ir gretimame (-uose) sklype (uose), pateikiami tų sklypų savininkų sutikimai;
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7.3. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma
nuomojamoje žemėje);
7.4. numatomas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pvz., preliminari detali sąmata,
apklausos dokumentai, komerciniai pasiūlymai ir kt.);
7.5. prisijungimo sąlygos iš UAB „Kupiškio vandenys“ (taikoma jungiantis prie
magistralinių nuotekų tinklų).
8. Paraiškas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta
komisija.
9. Paraiškų pirmumo vertinimo kriterijai:
9.1. daugiavaikės šeimos;
9.2. vartotojų skaičius (deklaruoti gyventojai);
9.3. paraiškos pateikimo data.
10. Apie numatytas skirti (neskirti) lėšas Pareiškėjai informuojami per 20 darbo dienų
nuo paraiškos pateikimo termino pasibaigimo. Paraiškos vertinamos ir eilė sudaroma einamiesiems
metams. Kitais metais paraiškos teikiamos iš naujo.
11. Pareiškėjai, kurie planuoja prisijungti prie magistralinių nuotekų tinklų, po paraiškos
patvirtinimo iki darbų pradžios privalo pateikti projektą.
12. Pareiškėjui atsisakius finansavimo, finansavimas siūlomas kitam Pareiškėjui eilės
tvarka.
13. Kompensuojama (apmokama) 50 proc. atliktų darbų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip
1000 (vienas tūkstantis) eurų.
14. Tinkamos finansuoti išlaidos:
14.1. projekto parengimo išlaidos;
14.2. medžiagos, reikalingos numatytiems darbams atlikti;
14.3. darbų atlikimo išlaidos;
14.4. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidos;
14.5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke registravimo išlaidos.
15. Išlaidos kompensuojamos (apmokamos) įvykdžius paraiškoje numatytus darbus,
patikslinus turėtas išlaidas.
16. Pareiškėjai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. imtinai Savivaldybės
administracijos direktoriui pateikia prašymą kompensuoti darbų išlaidas, mokėjimo dokumentus,
įrodančius medžiagų, paslaugų ar darbų pirkimą, sutartį su UAB „Kupiškio vandenys“
(prisijungimo prie magistralinių tinklų atveju) bei Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašą (individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo atveju). Prašyme būtina nurodyti,
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kokiu būdu paraiškos teikėjas prašo lėšų (apmokėti į banko sąskaitą (nurodyti banko sąskaitą) ar
apmokėti prie prašymo pridėtas sąskaitas faktūras (atitinkamai pagal kompensuojamą pinigų sumą).
17. Lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir pervedamos
paraiškos teikėjui į prašyme nurodytą banko sąskaitą arba apmokamos prie prašymo pridėtos
sąskaitos faktūros (atitinkamai pagal kompensuojamą pinigų sumą).

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.
19. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Savivaldybės tarybos
sprendimu.

_______________________________
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Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo
arba prijungimo prie magistralinių nuotekų
tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono Nr.)

PARAIŠKA
DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO ARBA
PRIJUNGIMO PRIE MAGISTRALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DALINIO FINANSAVIMO
_____________
(pateikimo data ir laikas)

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriui
Aš,
20

,

(vardas, pavardė)

metais adresu

numatau (pasirinkti vieną):
įsirengti buityje susidarančių individualių nuotekų valymo įrenginius
prisijungti prie magistralinių nuotekų tinklų ne aglomeracijoje
ir prašau skirti

eurų finansinę paramą.

Taip pat informuoju, kad būste gyvena
šeima.

gyventojų ir esu (nesu) daugiavaikė
(skaičius)

(netinkamą išbraukti)

Pateikiu šiuos dokumentus:
1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise
įregistruotą žemės sklypą kopiją.
2. Žemės sklypo savininko sutikimą (taikoma, jei yra ne vienas žemės sklypo
savininkas).
3. Išlaidas pagrindžiančius dokumentus

(preliminari detali sąmata,

dokumentai ir kt.).
4. Kiti dokumentai:

Pareiškėjas

_____________

__________________

(parašas)

(Vardas, pavardė)

apklausos

