
 

ATMINTINĖ STATYTOJUI 

PASTATO PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO IR/AR NUOTEKŲ TINKLŲ, kai 

vandentiekio įvado skersmuo iki 32 mm ir/arba nuotekų išvado skersmuo iki 160 mm 

1. Pateikti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 

2. Pagal parengtas prisijungimo sąlygas parengti ir suderinti projektą su Vilniaus vandenimis. 

3. Kreiptis į bendrovę dėl prisijungimo prie tinklų bei sutarties prisijungimui pasirašymo (sutartis bus sudaryta atsižvelgiant į 

planuojamą rengti infrastruktūrą). 

4. Pasirašytą sutartį gražinti bendrovei ir kviesti bendrovės atstovą prisijungimo darbams priimti/stebėti. 

Išsami informacija gyventojams http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/  

Išsami informacija įmonėms http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/ 

Kreipiantis dėl prisijungimo - el. paštu info@vv.lt arba atvykę į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje adresu Spaudos g. 8-

1 - prašome nurodyti šiuos duomenis (formą rasite ČIA) : 

DUOMENYS APIE OBJEKTO SAVININKĄ 

Objekto savininko vardas, pavardė/įmonės pavadinimas 

Gimimo data/įmonės kodas 

Korespondencijos siuntimo adresas 

Objekto adresas 

Telefonas 

El. pašto adresas. 

Kreipiantis dėl prisijungimo gali būti papildomai paprašyta pateikti: prisijungimo sąlygų kopiją, suderinto projekto kopiją, žemės 

sklypo nuosavybės teisės ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotus statinius ir teisės į juos kopiją, statybos leidimą arba rašytinio pritarimo projektui kopiją. 

Vykdant pagal projektą tinklų klojimo darbus statytojas kviečia „Vilniaus vandenų“ atstovą: 

• priimti paslėptus darbus (ši apžiūra vykdoma neužkasus vamzdyno); 

• stebėti nuotekų tinklų prijungimą; 

• prijungti prie veikiančių vandentiekio tinklų;  

• atlikti tinklų hidraulinį bandymą,  

• atlikti mikrobiologinį tyrimą;  

• įrengti vandens apskaitos mazgą. 

Dėmesio! Turėdami prisijungimo sąlygas ir suderintą projektą, klientai gali kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ dėl vandentiekio 

įvado ir/ar nuotekų išvado įrengimo paslaugos. Tuomet Vilniaus vandenų darbuotojai įvertins ar klientui paslauga gali būti 

suteikiama ir pateiks darbų kainą. 

Daugiau informacijos apie paslaugos suteikimo sąlygas ir kainas https://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ 

Rekomenduojame neužkasus vamzdyno išsikviesti geodezininką, kuris atliks naujų inžinerinių tinklų geodezinę išpildomąją 

nuotrauką (šis dokumentas reikalingas objekto pridavimo metu). Šią paslaugą galite užsisakyti mūsų bendrovėje 

https://www.vv.lt/lt/imonems/papildomos_paslaugos/  

OBJEKTO GALUTINIS PRIDAVIMAS: 
• Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos (1 popierinis egzempliorius ir skaitmeninėje laikmenoje DWG 

formatu); 

• Uždarytas Vilniaus miesto savivaldybės išduotas leidimas kasinėjimams (jeigu buvo išduotas); 

• Vandentiekio ir/ar nuotekų vamzdynų paslėptų darbų aktas (-ai); 

• Vandentiekio ir/ar nuotekų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas (-ai); 

• Vandens mikrobiologinio tyrimo protokolas; 

• Sutvarkytas gerbūvis ir įrengti šulinių žymėjimo ženklai.  

Visi „Vilniaus vandenų“ atstovų iškvietimai į objektus registruojami klientų aptarnavimo  

telefonu 19118 darbo dienomis 7.30 –11.30 ir 12.00 –16.00 valandomis. Atliekant darbus prašome įvertinti, kad specialistų vizito 

gali reikėti palaukti, todėl prašome registruotis ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki planuojamo vizito laiko. 
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