Norint prijungti privatų namą prie centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos, privalu
pateikti šiuos dokumentus:
 Privataus namo savininko (- ų) ir/ar bendraturčių prašymas dėl techninių sąlygų išdavimo (forma
pridedama).
 Privataus namo savininko (- ų) ir/ar bendraturčių prašymas prijungti projekto lėšomis privatų namą
prie centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos (forma pridedama).
 Savininko (- ų) ir/ar bendraturčių asmens tapatybę įrodančių dokumentų kopijos.
 Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai.
 Žemės sklypo schema/planas, kuris įregistruotas VĮ „Registrų centras“ (turi įregistravimo
antspaudą/žymą) ir kuriame nurodyta pageidaujama buitinių nuotekų išvado įrengimo vieta.
 Sutikimas, kad savininkas (-ai) ir/ar bendraturčiai pasirašys notariškai parengtą sutartį dėl (forma
pridedama)*:
- Žemės sklypo savininko nuosavame sklype atliekamų statybos darbų.
- Privataus namo savininko (- ų) ir/ar bendraturčių įsipareigojimo/sutikimo: per 12 mėnesių
laikotarpį nuo išvado įrengimo prie namo pamatų įsirengti privačiame name sanitarinį mazgą
ir prisijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise
ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, savininko (- ų)
ir/ar bendraturčių sutikimo, neįvykdžius šių įsipareigojimų, grąžinti visas lėšas panaudotas
nuotekų išvado įrengimo darbams atlikti.
- Įrengto buitinių nuotekų išvado servitutų nustatymo.
- Privataus namo savininko (- ų) ir/ar bendraturčių įsipareigojimo įregistruoti projekto lėšomis
įrengto nuotekų išvado servitutą.
* Už notaro paslaugas apmoka prašymą pateikęs asmuo.
 Pažyma apie privačiame name, dėl kurio prijungimo kreipiamasi, gyvenamąją vietą deklaravusius
asmenis. Asmens (- ų) gyvenamoji vieta privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, turi būti deklaruota ne
vėliau kaip iki 2018-12-10. (į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18
metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių)). Pažymą išduoda
Jonavos miesto seniūnija, adresu Žeimių g. 13, Jonava (I aukštas).
Dokumentai, kurie teikiami atsižvelgiant į patvirtintus kriterijus (būtina atitikti bent vieną
kriterijų):
 Pažyma, patvirtinanti, kad asmuo gauna piniginę socialinę paramą (jei privačiame name, dėl kurio
kreipiamasi, yra savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, gaunančių piniginę socialinę paramą pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą). Pažymą
išduoda Jonavos r. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, adresu Žeimių g. 13, Jonava (I
aukštas).
 Asmens invalidumo/neįgaliojo pažymėjimo kopija (jei privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, yra
savo gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, gaunančių netekto darbingumo pensiją pagal Lietuvos
Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą).
 Pažyma apie šeimos sudėtį (jei privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, savo gyvenamąją vietą yra
deklaravusi jauna šeima. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymu, jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat
šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35
metų. Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip.
Pažymą apie šeimos sudėtį išduoda Jonavos miesto seniūnija, adresu Žeimių g. 13, Jonava (I aukštas).
 Pensijos gavėjo pažymėjimo kopija (jei privačiame name, dėl kurio kreipiamasi, yra savo
gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų, gaunančių senatvės pensiją pagal Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą).

