
Puslapis 1 iš 1 

PRAŠYMAS SUDARYTI NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTĮ 

20_  _ - _  _ - _  _ , Nr._____________, Vilnius 

KLIENTAS 

Pavadinimas  

Atstovas, atstovavimo pagrindas  

Juridinio asmens kodas  

Buveinės adresas  

Adresas korespondencijai  

Objekto, iš kurio transportuojamos 
nuotekos, adresas 

 

Kontaktiniai telefonai  El. paštas  

PVM mokėtojo kodas/IVP Nr.  Kliento kodas  

NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANTIS ASMUO* 

Pavadinimas  Juridinio asmens kodas  

*Pildoma, jei Klientas (Stacionaraus taršos šaltinio valdytojas) samdo Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantį asmenį nuotekoms atvežti į 
Nuotekų priėmimo vietą.  

BENDROVĖ UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 

Juridinio asmens kodas 120545849 Buveinės adresas 
Spaudos g. 8-
1, Vilnius 

Telefonas 1889 El. paštas info@vv.lt 

A.s Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas  
LT 89 7044  0600 0026 4955, AB SEB, 70440, 
LT205458414 

PRAŠOME SUDARYTI NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTĮ ŠIUOSE NUOTEKŲ PRIĖMIMO PUNKTUOSE 

Sutarties 
terminas 

Terminuota   Galioja iki: 

Neterminuota    

NUOTEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAI, ESANTYS VILNIAUS MIESTE 

Punkto 
indeksas 

Nuotekų priėmimo punkto adresas 
Planuojamas į punktą pristatyti nuotekų 

kiekis per mėnesį (m3) 
Pageidavimo 
patvirtinimas 

[A] Kalvarijų g. 161, Vilnius    

[B] Liepto g. 2, Vilnius    

[C] Titnago g. 74, Vilnius    

NUOTEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAI, ESANTYS BENDROVĖS UAB „VILNIAUS VANDENYS“ APTARNAUJAMUOSE RAJONUOSE 

Punkto 
indeksas 

Nuotekų priėmimo punkto adresas 
Planuojamas į punktą pristatyti nuotekų 

kiekis per mėnesį (m3) 
Pageidavimo 
patvirtinimas 

[D] Milvydų km. Lydos g. 34 Šalčininkai    

[E] Gaukštonių k., Nemenčinės sen. Vilniaus raj.    

[F] Silniškių vs, Pabradės sen., Švenčionių raj.    

[G] Aklės k., Eišiškės, Šalčininkų r.    

[H] Švenčionių r., Švenčionėliai, Statkuškės vs.    

Klientas, pasirašydamas šį prašymą patvirtina ir garantuoja, kad susipažino ir sutinka su su Bendrovės interneto svetainėje 
www.vv.lt (toliau – Interneto svetainė) viešai skelbiamais leidžiamo išleisti nuotekų užterštumo rodikliais, nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros galimybėmis, nuotekų tvarkymo sutarties bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, nuotekų tvarkymo aprašu ir 
kitomis paslaugų teikimo sąlygomis.   

PRIDEDAMI PRIE PRAŠYMO DOKUMENTAI 

Pridedamo dokumento pavadinimas Priedo lapų skaičius Pridėta 

Duomenų apie nuotekas vežančius automobilius suvestinė    

Transporto priemonių techninio paso kopijos    

Individualios veiklos pažymėjimo kopija    

Susitarimai ir /ar kiti įrodantys dokumentai dėl transporto priemonės (-ių)  
savininko (-ų) ir pareiškėjo transporto priemonių nuomos ar panaudos 

   

Kita (išvardinti): 
 

   

Klientas, pasirašydamas šį prašymą, patvirtina ir garantuoja, jog prašyme nurodyti duomenys yra teisingi, o prisiimami 
įsipareigojimai jam yra priimtini: 

BENDROVĖ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) KLIENTAS ((pareigos) vardas, pavardė, parašas) 

 
 

 

 

http://www.vv.lt/

