
_____________________________________________________________________________________ 
Būsto savininko(-ų) Vardas(-ai) Pavardė(-ės), asmens kodas(-ai)) 

P R A Š Y M A S 
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 

Prašau sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį individualiam namui/ butui 

______ butų individualiame name (netinkančius žodžius išbraukti). 

ADRESAS ________________________________________________________________________________ 

KLIENTO KODAS  __________________________________________________________________________ 

TELEFONAI (namų) ____________ (darbo) _______________(mobilus) ______________________________ 

ELEKTRONINIS PAŠTAS  ______________________________________________________________________ 

GYVENTOJŲ SKAIČIUS   __________          

NAME (BUTE) YRA ŠIE SANTECHNINIAI PATOGUMAI: 

VANDENTIEKIS (langeliuose X pažymėti tinkamus): 

 Vandentiekis - be vonių ir dušų, su dujinėmis viryklėmis; 

 Vandentiekis - su voniomis dušais; 

 Vandentiekis - su voniomis ir dušais bei vandens šildymo kolonėlėmis; 

 Vandentiekis - su voniomis ir dušais, elektriniais ar dujiniais vandens pašildytuvais; 

 Vanduo nešamas iš kolonėlės, esančios _______________________ g. prie ________ namo; 

 Vanduo atvežamas vandenvežiu; 

 Vanduo imamas iš gręžinio; 

 Vanduo imamas iš šulinio. 

NUOTEKYNĖ (langeliuose X pažymėti tinkamus): 

 Nuotekos patenka į miesto nuotekų tinklus; 

 Nuotekos patenka į surinkimo talpas ar vietinius valymo įrenginius; 

 Nuotekos pilamos į išnešamą talpą. 

PRIEŽASTIS, DĖL KURIOS PRAŠOMA SUDARYTI SUTARTĮ (X pažymėti tinkamą): 

 Vanduo reikalingas namo statybai; 

 Pastatytas naujas namas; 

 Anksčiau (apie ______ m.) statytas namas, prie miesto vandentiekio prijungtas __________ metais, prie 

miesto nuotekynės prijungtas ________metais; 

 Pasikeitė namo (buto) savininkas. Ankstesnio savininko v., pavardė________________________________ 

 Kitos priežastys_________________________________________________________________________ 

PRIDEDAMA (langeliuose X pažymėti pridedamus dokumentus): 

 Nuosavybės teisę į namą (namo dalį) patvirtinantys dokumentai; 

 Namo (dalies) planas; 

 Nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai ir žemės sklypo planas; 

 Gyventojų registro tarnybos ar seniūnijos pažyma apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius 

asmenis*;  

 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas**. 

Kaip Jūs norite gauti paruoštą sutartį pasirašymui? : el. paštu , paštu , atvykti į Klientų aptarnavimo skyrių 

 (pažymėti X). 
*Pažyma privaloma individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams, kuriems suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį 

savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį. Klientai, turintys įrengtą individualų vandens apskaitos prietaisą, pažymą gali pristatyti vėliau (atsiųsti el. paštu 

info@vv.lt), tačiau turi nurodyti gyvenančių asmenų kiekį bute/individualiame name. Dėl seniūnijos pažymos nebūtina vykti į savivaldybę, seniūnijos pažymą galima gauti ir 

el. paštu (užpildant paraiškos formą savivaldybės internetiniame puslapyje). 

** Jei dokumentus pateikia ir prašymą pildo ne savininkas, reikia pateikti dokumento, suteikiančio įgaliojimus atstovauti, kopiją. 

 
________________________________________________________________________________ 
                               Prašymą užpildžiusio savininko (įgalioto asmens) Vardas Pavardė, parašas 


