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SUVARTOTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO DEKLARAVIMAS

Klaidingai deklaravus skaitiklio(-ių) rodmenis, juos galima koreguoti. Tą galite 
padaryti kol savitarnoje prie skaitiklio(-ių) rodmenų deklaravimo lango matyti 
užrašas „Duomenys priimti“. Nespėjus pakoreguoti, kviečiame skambinti visą 
parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889.

Kviečiame visų sutartyje nurodytų objektų skaitiklių rodmenis deklaruoti 
kiekvieną mėnesį nuo 20 iki paskutinės dienos. Svarbu! Nesuvartojus vandens, 
reikėtų deklaruoti tuos pačius, t. y. praėjusio mėnesio, skaitiklių rodmenis.

Geriamojo (šalto) vandens apskaitos prietaiso (skaitiklio) rodmenis galima 
deklaruoti kitą mėnesį po naudojimosi savitarna slaptažodžio gavimo.



SKAITIKLIŲ RODMENŲ DEKLARAVIMO TAISYKLĖS

„Vilniaus vandenys“ turi teisę kartą per mėnesį patikrinti skaitiklį(-ius) bei 
rodmenis. Prašome sudaryti sąlygas bendrovės inspektoriui-kontrolieriui 
patikrinti vandens apskaitos prietaisų būklę.

Sugedus skaitikliui ar jį sugadinus, kviečiame nedelsiant apie tai pranešti visą 
parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889. Nepranešus, o „Vilniaus 
vandenų“ darbuotojui per patikrinimą užfiksavus skaitiklio gedimą ar jo 
sugadinimą, geriamojo vandens suvartojimas skaičiuojamas taikant per 
paskutinius dvylika mėnesių suvartoto vandens kiekio mėnesio vidurkį.

Nedeklaravus skaitiklio(-ių) rodmenų 6 mėnesius iš eilės, ribojamas 
prisijungimas prie savitarnos svetainės. Dėl galimybės vėl naudotis e. 
savitarnos svetaine reikia kreiptis tel. 1889 arba el. paštu info@vv.lt.

mailto:info@vv.lt


SKAITIKLIŲ RODMENŲ DEKLARAVIMO TAISYKLĖS

Nedeklaravus skaitiklio(-ių) rodmenų, suvartoto geriamojo vandens kiekis, 
remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties bendrųjų 
sąlygų 3.6. punktu, bus skaičiuojamas taikant per paskutinius dvylika mėnesių 
suvartoto vandens kiekio mėnesio vidurkį. 

Klientas atsako, kad elektroniniu būdu deklaruoti skaitiklio(-ių) rodmenys 
būtų teisingi.

Jūs turite teisę nutraukti skaitiklio(-ių) rodmenų deklaravimą elektroniniu 
būdu, tačiau apie tai turite mus informuoti prieš mėnesį el. paštu info@vv.lt.

http://www.vv.lt/upload/medialibrary/072/0729548f23f8974b473e340e6ae96746.pdf


NAUDOKITĖS E. SAVITARNOS SVETAINE

Jei dar nesate užsiregistravę, kviečiame svetainėje www.vv.lt pasirinkti savitarnos ikoną, 
tada, pasirinkus skiltį „Gyventojams“, užpildyti registracijos formą ir pateikti mums 
prašymą slaptažodžiui gauti. 



REGISTRACIJA

Atkreipiame dėmesį, kad e. savitarnos svetaine gali naudotis tie klientai, kurie 
yra sudarę paslaugų teikimo sutartį, savo banke užsisakę e. sąskaitas ir pateikę 
mums paraišką savitarnos slaptažodžiui gauti. 

Atidžiai patikrinkite visus savo kontaktinius duomenis. Jei atsispausdinę 
paraišką pamatysite, kad padarėte klaidą, apie ją galite mums pranešti visą 
parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889 arba el. paštu info@vv.lt.



PRISIJUNGIMAS PRIE E. SAVITARNOS SVETAINĖS

Prie e. savitarnos svetainės prisijungiama naudojant kliento kodą 
(atsiskaitymo knygelės nr.) ir slaptažodį. 
Gavę Jūsų paraišką slaptažodžiui gauti, išsiųsime prisijungimą ir slaptažodį. 
Pirmą kartą prisijungus prie e. savitarnos svetainės, patariame pasikeisti 
slaptažodį ir saugoti prisijungimo duomenis. 



KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jeigu keitėsi Jūsų kontaktiniai duomenys, prašome atnaujinti informaciją savitarnos 
svetainėje.



SĄSKAITOS IR MOKĖJIMAI

Kiekvieną mėnesį e. savitarnos svetainėje galite rasti sąskaitą(-as) už praėjusį mėnesį 
suteiktas paslaugas pagal Jūsų deklaruotus skaitiklio(-ių) rodmenis. 



SLAPTAŽODŽIO KEITIMAS

Pirmą kartą prisijungus, patariame pasikeisti slaptažodį ir saugoti prisijungimo 
duomenis.



VANDENS VARTOJIMO STATISTIKOS PERŽIŪRA

E. savitarnos svetainė naudoja programinę įrangą „Microsoft Silverlight“, todėl 
rekomenduojame naudoti „Internet Explorer 11“, „Firefox“ (nuo 38 iki 52 versijos), „Safari“ 
(nuo 6 iki 9 versijos), „Chrome“ (iki 2015 09 30 versijos) naršykles.



VANDENS VARTOJIMO STATISTIKA

E. savitarnos svetainėje rodoma vandens vartojimo statistika. 



SKAITIKLIŲ RODMENŲ DEKLARAVIMAS

Deklaruoti rodmenis kviečiame kiekvieną mėnesį nuo 20 iki paskutinės dienos. 



SKAITIKLIŲ RODMENŲ DEKLARAVIMO ISTORIJA

E. savitarnos svetainėje yra matomi 12 mėnesių Jūsų deklaruoti skaitiklio(-ių) rodmenys. 



DĖKOJAME, KAD NAUDOJATĖS MŪSŲ 
PASLAUGOMIS

Turite klausimų? 

info@vv.lt

1889


