
Įmonės pavadinimas /Vardas, pavardė  _______________________________________________________ 

Įmonės registravimo adresas/Gyvenamas adresas ______________________________________________ 

P R A Š Y M A S 

UAB „Vilniaus vandenys“ 

Prašome sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį 

adresu  __________________________________________________________________________ 

objekto paskirtis _________________________________________________________________ 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ________________________________________________________ 

Bankas  ______________________________________  Banko kodas   ______________________ 

Įmonės kodas/asmens kodas _________________________  PVM mokėtojo kodas  ___________________ 

Įmonės įregistravimo data  ___________________________________________________________ 

Korespondenciją prašome siųsti adresu  ________________________________________________ 
            (nurodyti adresą, kuriuo gaunama registruota korespondencija) 

Telefonai _________________________________ Faksas ________________________________  

Mobilusis telefonas  _________________________  Interneto svetainė _______________________ 

Įmonės vadovas  _________________________________________________________________ , 
                                                                                                 (pareigos, vardas, pavardė) 

veikiantis pagal ___________________________________________________________________ 

Sąskaitas prašome siųsti (pažymėti „X“ vieną pasirinktą būdą, rašyti spausdintinėmis raidėmis): 

� elektroniniu paštu adresu  ________________________________________________________ 
� paštu  korespondencijos siuntimo adresu 

Atsakingas už vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimą   _________________________________ 
                                                                                                                                                        (v. pavardė, telefonas) 

Patalpų savininko (-ų) duomenys (pildo tik patalpų nuomininkas): 

________________________________________________________________________________ 
                                                                          (v. pavardė/įmonės pavadinimas, telefonas, el. paštas) 

PASTABOS: atsiskaitoma nuo vandens skaitiklio rodmenų  ________________________________ 

Jei lietaus nuotekos patenka į mišrią nuotekynę , nuo kokio ploto  __________________ m2. 

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus langeliuose pažymėti „X“): 

� Įmonės registravimo pažymėjimo arba išplėstinio Juridinių asmenų registro išrašo kopija; 

� Nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopija*; 

� Pastato (patalpų) plano kopija; 

� Nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančio dokumento kopija; 

� Žemės sklypo plano kopija; 

� Pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopija**; 

� Įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinančio dokumento kopija; 

� Geriamojo vandens skaitiklio (-ių) plombavimo aktas _____________ vnt.; 

� Geriamojo vandens skaitiklio (-ių) rodmenų suderinimo aktas, patvirtintas buvusių ir naujų 
savininkų parašais ir antspaudais. 

 
* kai kreipiamasi dėl daugiabučio gyvenamojo namo, turi pateikti visų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkų 
susitarimą dėl geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos pasirinkimo įvade bei sutikimą ar administravimo sutartį, kad 
bendrija (administratorius) administruos ir atsiskaitys su paslaugų tiekėjais. 

** kai kreipiasi pastatą administruojanti įmonė, turi pateikti dokumento, patvirtinančio administravimo paslaugų teikimo 
galimybę, kopiją. 

 

 

________________________________________________________________________________  

(prašymą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

A. V.                                                       


