
________________________________________________________________________________ 
(savininko vardas, pavardė/Įmonės pavadinimas, asmens kodas/Įmonės kodas ) 

 

________________________________________________________________________________ 
(adresas, tel. nr., fakso nr., el. paštas) 

 

PRAŠYMAS  

 

DĖL SUPAPRASTINTO INDIVIDUALAUS NAMO VANDENS ĮVADO IR NUOTEKŲ IŠVADO 

PROJEKTAVIMO, VANDENS ĮVADO IR NUOTEKŲ IŠVADO PRIJUNGIMO PRIE  

VILNIAUS MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ IR GERIAMOJO VANDENS 

TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIES SUDARYMO 

 

201__ m.  _____________   ____ d. 

Vilnius 

UAB „Vilniaus vandenys“ 

  

P r a š a u  individualaus namo, adresu ...................................................., Vilnius, vandentiekio ir 

nuotekų sistemų prijungimui prie miesto vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų atlikti šiuos veiksmus: 

 pažymėti tinkamus (X): 

 išduoti prisijungimo sąlygas individualaus namo vandens įvado ir nuotekų išvado prijungimui prie 

miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų (geriamo vandens suvartojimas – ........ m³/h max, ........ m³/d; 

nuotekų nuleidimas – ........ m³/h max, ........ m³/d); 

 paruošti supaprastintą individualaus namo vandens įvado ir nuotekų išvado projektą; 

 atlikti vandens įvado praplovimą ir dezinfekavimą; 

 atlikti vandens kokybės bakteriologinį tyrimą (žarninių lazdelių ir koliforminių bakterijų kiekio 

vandenyje nustatymą);  

 įrengti vandens apskaitos mazgą (tai rutulinis ventilis prieš vandens skaitiklį, skaitiklis ir rutulinis 

ventilis po vandens skaitiklio); 

 prijungti prie „Vilniaus vandenų“ įrengtų tinklų mano įrengtą namo vandens įvadą; 

 sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį. 

 

Gyventojų skaičius name ..........,  ESO kliento kodas (atsiskaitymo knygelės nr.)................. 

 

PRIDEDAMA (X - pažymėti tinkamus): 

 Privalomi dokumentai: 

 Žemės nuosavybės dokumentų kopijos, ........lapas (-i); 

 Pastato nuosavybės dokumentų arba statybos leidimo kopijos, ........lapas (-i); 

 Pastato ar žemės nuosavybės bendraturčių (jei jie yra) sutikimai ir įgaliojimai, ........lapas (-i); 

 Pastato rūsio (jei jis yra) ar pirmojo aukšto plano iš kadastrinių matavimų bylos kopija, ........lapas (-i); 

 Asmens identifikavimo dokumento kopija, ........lapas (-i); 

 Atsiskaitymo knygelės kopija, ....... lapas (-ai). 

 Papildomi dokumentai: 

 Inžinerinio topografinio plano kopija, ...... lapas (-ai); 

 Individualaus namo vandens įvado ir nuotekų išvado projekto kopija, ...... lapas (-ai); 

 Kiti dokumentai......................................................................................................, ........lapas (-i). 

 

          ___________________                                _____________________________________________ 

           (parašas)                            (prašymą užpildžiusio asmens vardas, pavardė) 


