
PASTATO PRIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO 
IR / AR NUOTEKŲ TINKLŲ 

 

 

1. Klientas pateikia prašymą prisijungimo sąlygoms gauti. 

Tai galima padaryti užpildžius prašymo formą internetu arba atvykus į vieną iš „Vilniaus 
vandenų“ Klientų aptarnavimo skyrių (Spaudos g. 8-1 arba Konstitucijos pr. 3). 

Kai „Vilniaus vandenys“ gaus Jūsų pateiktą prašymą prisijungimo sąlygoms gauti ir prie jo 
būsite pridėję visus reikalingus bei prašomus dokumentus – „Vilniaus vandenys“ įvertins 
pateiktą prašymą bei pateiks Jums prisijungimo sąlygas (sąlygas, kurias turėsite atitikti 
norėdami prisijungti). 

 

2. Pagal gautas prisijungimo sąlygas klientas parengia ir suderina vandens įvado /nuotekų išvado/ 
tinklo nuo namo iki artimiausių gatvės tinklų statybos projektą su „Vilniaus vandenimis“. 

Projektų derinimui su „Vilniaus vandenų“ atstovu galite registruotis INTERNETU arba susisiekus 
su bendrove telefonu 19118 ir iš anksto suderinus atvykimo dėl projekto derinimo laiką. 

 
   3.  Klientas  kreipiasi  į „Vilniaus vandenis“ dėl  sutarties  pasirašymo  ir  prisijungimo  prie  tinklų         
darbų atlikimo patvirtinimo. 

Pasirašius sutartį su „Vilniaus vandenimis“ gausite patvirtinimą leidžiantį pradėti ir atlikti 
vandens įvado / nuotekų išvado įrengimo darbus. Šie darbai turi būti atliekami remiantis 
suderintomis prisijungimo prie tinklų sąlygomis bei patvirtintu prisijungimo prie tinklų 
projektu. 

 

       4. Klientas kviečia „Vilniaus vandenų“ atstovą atliktų darbų įvertinimui ir prisijungimui prie tinklų. 

Iškviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą atliktų darbų įvertinimui ir papildomų veiksmų 
atlikimui galite telefonu 19118 arba el. paštu info@vv.lt (vizitui prašome registruotis ne 
vėliau kaip 5 d. d. iki planuojamo vizito laiko). 

Kreipiantis į „Vilniaus vandenis“ klientui reiks nurodyti reikalingus duomenis ir pateikti 
reikiamus dokumentus. 

 

5. Klientas baigia objekto statybos darbus ir kviečia „Vilniaus vandenų“ atstovus priimti 
pastatytus ar rekonstruotus tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus. 

Objekto galutiniam pridavimui klientas turėtų registruotis telefonu 19118 arba 
el. paštu info@vv.lt. 

 
 

Pasitikrinti, ar iki Jūsų objekto yra nutiesti „Vilniaus vandenų“ vandentiekio arba nuotekų tinklai galite 

interaktyviame ŽEMĖLAPYJE. 
 

Daugiau informacijos apie prisijungimą prie tinklų ir reikalingų dokumentų sąrašą galite rasti bendrovės 

internetinėje svetainėje ČIA. 
 

Kaip sudaryti sutartį su „Vilniaus vandenimis“ pasikeitus pastato savininkui galite rasti ČIA. 

 

 PRISIJUNGIMO PRIE TINKLŲ PROCESO ŽINGSNIAI, KAI PRIJUNGIATE VIENBUTĮ ARBA DVIBUTĮ 
GYVENAMĄJĮ NAMĄ, KAI VANDENTIEKIO ĮVADO SKERSMUO IKI 32 MM IR/ARBA 
NUOTEKŲ IŠVADO SKERSMUO IKI 160 MM 

https://www.vv.lt/namams/prisijungimo-salygos-namams
https://www.vv.lt/registracija/
mailto:info@vv.lt
mailto:info@vv.lt
https://www.vv.lt/veikla/zemelapiai/vandentiekio-ir-nuoteku-tinklai/
https://www.vv.lt/naujiems-klientams/kaip-tapti-klientu/
https://www.vv.lt/sutarciu-sudarymas-pasikeitus-savininkui/
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