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                           PRAŠYMAS – PARAIŠKA PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI 
 

20_   _ -  _  _  - _  _ , Vilnius,         Nr. GD-______                __;      Inf. Med. Nr. -______                __. 
(pildo UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas) 

 

* privaloma užpildyti;     ** pildoma pasirinktinai vienas arba kitas variantas (gali būti pildomi keli variantai arba nepildoma) 

KLIENTAS (Užsakovas) pagal 
RC duomenis* 
Vardas, pavardė / Pavadinimas 

 Gyv. vieta / 
buv. adresas 

 

Telefonas*  

El. paštas*  

Projektuotojas (statytojas) 
V. Pavardė / Pavadinimas 

 
Telefonas  

El. paštas  

Prisijungimo sąlygas norėčiau 
gauti** 

El. paštu: 

Paštu, adresu: 

Atsiims projektuotojas / statytojas: tel.: 

Objekto (Statinio) / Projekto 
pavadinimas, adresas* 

 

Norimos paslaugos* Vandens tiekimas                                                                   ⧠ Nuotekų nuleidimas                                                                        ⧠ 

Prašau parengti ir išduoti prisijungimo sąlygas** (pildo tik butų savininkai, vienbučių / dvibučių gyv. namų savininkai arba statytojai) 

Vienbutis gyv. namas** Esamas            ⧠ Projektuojamas    ⧠ 0,5 m3/d 0,15 m3/h 
Kita (esant poreikiui) 

m3/d 

Dvibutis gyv. namas** Esamas            ⧠ Projektuojamas    ⧠ 1,0 m3/d 0,3 m3/h m3/h 

Butas**                              ⧠ Buto padalinimas**                                 ⧠ Kita paskirtis (įrašyti): 

Gręžinys** Yra                 ⧠ Nėra                         ⧠ Vandens tiekimas statybos reikmėms** Reikalingas    ⧠ Nereikalingas    ⧠ 

Vietiniai nuotekų 
tvarkymo įrenginiai** 

Yra                 ⧠ Nėra                         ⧠ Gaisrams gesinti (esant poreikiui) Lauko:                                                   l/s 

Prašau parengti ir išduoti prisijungimo sąlygas ** (pildoma tik verslo ir kt. objektams) 

Daugiabutis gyv. namas (-ai)                           ⧠ Administracinis (prekybos)paskirties pastatas ⧠ Tinklų rekonstrukcija                                                         ⧠ 

Viešbutis (poilsio namai)                                  ⧠ Sandėliavimo (gamybos) paskirties pastatas     ⧠ Tinklų iškėlimas                                                                   ⧠ 

Kotedžas (-ai)                                                       ⧠ Maitinimo paskirties pastatas                                 ⧠ Tinklų išsaugojimas (susisiekimo komunikacijos)    ⧠ 

Vandens slėgio kėlimo stotelė                         ⧠ Nuotekų siurblinė                                                        ⧠ Kvartaliniai tinklai                                                               ⧠ 

Kita paskirtis, rekonstrukcija, nauja statyba (įrašyti) 

Vandens tiekimas* m3/d m3/hmax Vandens tiekimas statybos reikmėms** Reikalingas    ⧠ Nereikalingas    ⧠ 

Gręžinys** Yra                 ⧠ Nėra                         ⧠ Gaisrams gesinti (esant poreikiui) Lauko            l/s Vidaus               l/s 

Pastaba: Neįrašius vandens kiekio prašyme – paraiškoje, vandens tiekimas gaisrams gesinti nebus įvertintas bei UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo 
gaisrų gesinimui negarantuoja.  

Nuotekų nuleidimas* m3/d m3/hmax 
BDS7                                                                                   Mg/l 
(įrašyti esant didesniam kaip 287,5 Mg/l užterštumui) 

Vietiniai nuotekų tvarkymo įrenginiai** Yra                                                                                  ⧠ Nėra                                                                                        ⧠ 

Pastabos ir kiti reikalavimai (įrašyti pagal poreikį) 

PRIVALOMI DOKUMENTAI** 

Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę 
patvirtinantys dokumentai 

⧠ 
Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, 
patalpas) ir teisės į juos 

⧠ 

Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra) ⧠ Projektiniai pasiūlymai (jeigu buvo rengiami) ⧠ 

Sklypo ribų planas  ⧠ 
Įgaliojimas projektuotojui atlikti Kliento (Užsakovo) veiksmus, apibrėžtus 
teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą 

⧠ 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 

1. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako Klientas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

2. Pateikdamas prašymą–paraišką Klientas garantuoja, kad duomenys pilni ir teisingi.  

3. Vykdydami Kliento prašymą, siekiant sudaryti paslaugų sutartį, UAB „Vilniaus vandenys“ tvarko Kliento ir kitus prašyme nurodytus asmens 
duomenis. Tvarkomų asmens duomenų apimtis, tikslai, pagrindas, asmens teisės ir kita svarbi informacija pateikiama UAB „Vilniaus 
vandenys“ Privatumo politikoje, kuri viešai skelbiama tinklapyje www.vilniausvandenys.lt. Prieš pasirašydamas šį prašymą, Klientas turi 
susipažinti su Privatumo politika, įsitikinti, kad visos jos nuostatos Klientui yra aiškios ir suprantamos, Klientas neprieštarauja Politikos 
nuostatoms. Visais asmens duomenų apsaugos klausimais galite konsultuotis bendrais UAB „Vilniaus vandenys“ kontaktais arba su UAB 
„Vilniaus vandenys“ duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu asmensduomenys@vv.lt. 

4. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo prašymo–paraiškos priėmimo dienos. 

VANDENS TIEKĖJAS (pareigos, v., pavardė, parašas) PROJEKTUOTOJAS (v., pavardė, parašas) KLIENTAS (v., pavardė, parašas) 

   

 


