
PASTATO PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO
IR / AR NUOTEKŲ TINKLŲ

PRISIJUNGIMO PROCESO ŽINGSNIAI, KAI NORIMA PRIJUNGTI
DAUGIABUTĮ ARBA SUBLOKUOTĄ GYVENAMĄJĮ NAMĄ

1.
1. Klientas pateikia prašymą prisijungimo sąlygoms gau�.
Tai galima padary� užpildžius prašymo formą internetu arba atvykus į vieną iš „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo 
skyrių (Spaudos g. 8-1 arba Kons�tucijos pr. 3).

2. 2.   Pagal gautas prisijungimo sąlygas klientas parengia ir suderina vandens įvado / nuotekų išvado  /�nklo nuo
namo iki ar�miausių gatvės �nklų statybos projektą su „Vilniaus vandenimis“.
Šį projektą galite reng� patys, pasitelkiant reikalingus specialistus, taip pat projekto rengimo
paslaugą galite užsisaky� ir iš „Vilniaus vandenų“ (tai galite padary� užpildžius paslaugos užklausos formą INDIVIDUALIEMS 
KLIENTAMS / VERSLO ATSTOVAMS arba susisiekę su bendrove telefonu 19118  arba el. paštu info@vv.lt). Projektų derinimui su 
„Vilniaus vandenų“ atstovu galite registruo�s INTERNETU arba susisiekus su bendrove telefonu 19118 ir iš anksto
suderinus atvykimo dėl projekto derinimo laiką.

Kai „Vilniaus vandenys“ gaus Jūsų pateiktą prašymą prisijungimo sąlygoms gau� ir prie jo būsite pridėję visus reikalin-
gus bei prašomus dokumentus, „Vilniaus vandenys“ įver�ns pateiktą prašymą bei pateiks Jums prisijungimo sąlygas 
(sąlygas, kurias turėsite a��k� norėdami prisijung�).

3. 3. Klientas kreipiasi į „Vilniaus vandenis“ dėl sutar�es pasirašymo ir prijungimo prie �nklų darbų
atlikimo patvir�nimo.
Kreipian�s į „Vilniaus vandenis“ klientui reiks užpildy� specialią prašymo formą bei pateik� reikalingus duomenis 
(Prašymo formą ir reikalingus duomenis galite ras� bendrovės SVETAINĖJE (punktas 3 - 3.1.)).
Pasirašius sutar� su „Vilniaus vandenimis“ gausite patvir�nimą leidžian� pradė� ir atlik� vandens įvado / 
nuotekų išvado įrengimo darbus. Šie darbai turi bū� atliekami remian�s išduotomis bendrovės prisijungimo 
prie �nklų sąlygomis bei suderintu projektu.

4. Klientas kviečia „Vilniaus vandenų“ atstovą atliktų darbų įver�nimui ir prijungimui prie �nklų.
Iškvies� „Vilniaus vandenų“ atstovą atliktų darbų įver�nimui ir papildomų veiksmų atlikimui galite telefonu 19118 
arba el. paštu info@vv.lt (vizitui prašome registruo�s ne vėliau kaip 5 d. d. iki planuojamo vizito laiko). Kreipian�s į 
„Vilniaus vandenis“ klientui reiks nurody� reikalingus duomenis ir pateik� reikiamus dokumentus, juos galite ras� 
SVETAINĖJE (punktas 4).
Pagal projektą vykdant �nklų klojimo darbus statytojas „Vilniaus vandenų“ atstovą kviečia:
• pa�krin� paslėptus darbus (ši apžiūra vykdoma neužkasus vamzdyno);
• medžiagų gaminių apžiūrai;
• atlik� prijungimą prie vanden�ekio bei slėginių nuotekų �nklų;
• stebė� vanden�ekio vamzdyno išvalymą prastumiant kamš� (reikalinga, kai jungiamo vanden�ekio
vamzdyno diametras ≥ 63 mm);
• stebė� �nklų hidraulinį bandymą.

Rekomenduojama neužkasus vamzdyno išsikvies� geodezininką, kuris atliks naujų inžinerinių �nklų geodezinę 
nuotrauką (šis dokumentas reikalingas objekto pridavimo metu).
VANDUO STATYBŲ REIKMĖMS, LAIKINA APSKAITA
Jei statomame objekte reikalingas vanduo statybų reikmėms, tuomet parengtame ir suderintame su bendrove 
projekte turi bū� numatyta laikina apskaita.

5. Klientas baigia objekto statybos darbus ir kviečia „Vilniaus vandenų“ atstovus priim� pastatytus ar
rekonstruotus �nklus, įrenginius bei apskaitos mazgus.
Objekto galu�niam pridavimui klientas turėtų registruo�s telefonu 19118 arba el. paštu info@vv.lt.

Pasi�krin�, ar iki Jūsų objekto yra nu�es� „Vilniaus vandenų“ vanden�ekio arba nuotekų �nklai galite interaktyviame
ŽEMĖLAPYJE.
Daugiau informacijos apie prisijungimą prie �nklų galite ras� bendrovės interne�nėje svetainėje ČIA.

Jei statybų reikmėms laikinos apskaitos vieta numatyta ne prisijungimo vietoje įrengtame šulinyje, „Vilniaus 
vandenims“ turite pateik� šiuos dokumentus (atkarpos nuo prisijungimo iki laikinos apskaitos vietos): vamzdynų 
paklojimo paslėptų darbų aktą (-us); vanden�ekio vamzdynų hidraulinio bandymo aktą (-us); vanden�ekio
vamzdyno valymo prastumiant kamš� aktą (-us) (reikaliga, kai jungiamo vanden�ekio vamzdyno diametras ≥ 63 
mm); vandens mikrobiologinio tyrimo protokolą; paruoštos laikinos apskaitos mazgo vietos nuorodas.

Objekto galu�nio pridavimo susi�kimo metu (objekto vietoje) klientas turi pateik� reikalingus dokumentus
(jų sąrašą rasite bendrovės SVETAINĖJE (punktas 4).
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