
NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO PRIE MIESTO (RAJONO) VANDENTIEKIO IR 

NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKA 

 

Norintys įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus į savo valdas fiziniai asmenys privalo: 
 

1. Užpildyti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti UAB “Ukmergės vandenys”, 104 kab., 

Gėlių g. 18, Ukmergės m. arba paraiškos formą galima atsisiųsti iš įmonės interneto 

svetainės adresu http://ukvand.lt/dokumentu-formos.html ir ją užpildžius išsiųsti 

elektroniniu paštu adresu: ruslana@ukvand.lt arba aidas@ukvand.lt. 

2. Remiantis statybos techniniais reglamentais ir UAB "Ukmergės vandenys" pateiktomis 

prisijungimo sąlygomis parengti inžinerinių tinklų projektą ir jį suderinti su inžinerines 

komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis ir seniūnija. Projektą gali rengti 

atitinkamą kvalifikacijos atestatą turintis asmuo arba projektavimo organizacija arba UAB 

„Ukmergės vandenys“. 

3. Rajono seniūnijoje gauti leidimą žemės kasimo darbams atlikti. Leidimu kasimo 

darbams gali pasirūpinti statybinė organizacija kuri vykdys tinklų klojimo darbus. 

4. Gavus leidimą žemės kasimo darbams atlikti, komunikacijų įrengimo darbus atlikti 

vadovaujantis parengtu projektu. Darbus atlikti gali atitinkamą kvalifikacijos atestatą turintį 

organizacija arba UAB „Ukmergės vandenys“ (leidžiama įrengti savo jėgomis su UAB 

„Ukmergės vandenys“ technine priežiūra). 

5. Vykdant darbus, slepiamų darbų priėmimui (tranšėjos dugno parengimas, vamzdžių 

paklojimas, vamzdžių užpylimas, hidraulinis išbandymas, prisijungimas prie veikiančių 

tinklų) būtina iškviesti UAB “Ukmergės vandenys” atstovą (tel. 8-340-63535 arba mob. 

tel. 8-686-97358 jei darbai atliekami miesto ribose, 8-616-93521 jei darbai atliekami 

rajone). 

6. Atlikus tinklų įrengimo darbus klientas, kartu su rangovu ir UAB “Ukmergės vandenys” 

atstovu, užpildo nustatytos formos tinklų paklojimo aktą (formą galima atsisiųsti iš 

įmonės interneto svetainės adresu http://ukvand.lt/dokumentu-formos.html), kuriame 

įrašomi duomenys apie įrengtus vamzdynus, priduotus slėptus darbus, paklotų 

komunikacijų atitikimą projektui. Užpildytą tinklų paklojimo aktą per 10 dienų kartu su 

projektu pristatyti į UAB “Ukmergės vandenys” Abonentų aptarnavimo ir pardavimų 

skyrių. 

7. UAB “Ukmergės vandenys” būsimam vartotojui pateikia ir įrengia vandens skaitiklį ir jį 

užplombuoja. Tarp vartotojo ir tiekėjo pasirašoma sutartis vandens tiekimui ir (ar) 

nuotekų šalinimui. Atsiskaitymui už suteiktas paslaugas tiekėjas išduoda atsiskaitymo 

knygelę. 

8. Sudarant sutartį, vartotojas privalo pateikti:  

• asmens tapatybės ir pastatų nuosavybės dokumentus,  

• elektros atsiskaitymo knygelę (reikalingas knygelės numeris),  

• inžinerinių tinklų projekto 1 egz. (nereikalinga jeigu projektą rengė UAB 

“Ukmergės vandenys”), 

• užpildytą tinklų paklojimo aktą (nereikalinga jeigu darbus atliko UAB “Ukmergės 

vandenys”). 

9. Vykdant darbus neiškvietus UAB “Ukmergės vandenys” atstovo ar savavališkai prisijungus 

prie tinklų, neįrengus vandens skaitiklio ir nesudarius sutarties, naudoti vandenį ar šalinti 

nuotekas draudžiama. Nustačius savavališko vandens naudojimo (nuotekų šalinimo) 

atvejus, vanduo atjungiamas, o vartotojui paskaičiuojama bauda. 


