
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus 

rajone Galgių kaime (I-II etapaia)“ 

ATMINTINĖ GALGIŲ  KAIMO GYVENTOJAMS 

Norėdami prisijungti prie vandentiekio bei nuotekų tinklų Jūs turite: 

• Gauti prisijungimo sąlygas. Prisijungimo sąlygas galite gauti pateikę prašymą – paraišką (prašymo 

formą galite rasti čia - https://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/  

• Parengti prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą. Projektą privalo rengti statytojo 

pasamdytas projektuotojas, teisės aktų numatyta tvarka turintis leidimą vykdyti šią veiklą. 

• Projektą suderinti su: 

o UAB „Nemėžio komunalininkas“ tel. (8-5) 2351326, 861846490 adresas Sodų g. 23, 

Skaidiškių k., Vilniaus r.; 

o UAB „Vilniaus vandenys“ atsiunčiant e. paštu info@vv.lt ; 

o Kitomis suinteresuotomis institucijomis. 

• Gauti tinklų statybą leidžiantį dokumentą (jeigu toks reikalingas). 

• Įrengti vandens apskaitos mazgą. 

• Atlikti tinklų statybos darbus. Atliekant statybos darbus iškviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovus, 

kurių iškvietimai į objektus registruojami  tel. 19118 darbo dienomis nuo: 7.30 val. – 11.30 val. ir 

12.00 val.- 16.00 val. 

o Vamzdyno montavimui paruoštos tranšėjos dugno priėmimui, sumontuoto neužpilto gruntu 

vamzdyno priėmimui; 

o Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui; 

o Galutiniam objekto priėmimui (pažymos gavimui). 

Pažymai gauti reikalingi dokumentai: 

a. vandentiekio ir/ar nuotekų paslėptų darbų aktas (-ai), pasirašytas UAB „Vilniaus vandenys“ atstovų 

parašu; 

b. vandentiekio hidraulinio bandymo aktas, pasirašytas UAB „Vilniaus vandenys“ atstovų parašu; 

c. geodezinės vandentiekio ir/ar nuotekų išpildomosios nuotraukos; 

d. vandens mikrobiologinio tyrimo aktas; 

e. įrengti vandens apskaitos mazgą (kaip numatyta projekte). 

 
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/ 

 

• Pasirašyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Nemėžio komunalininkas“. Sutartis 

galima pasirašyti adresu Sodų g. 23, Skaidiškių k., Vilniaus r. arba el. paštu sutartys@nkom.lt . 

Pasirašant sutartis reikalinga: 

o Iškviesti UAB „Nemėžio komunalininkas“ atstovus, kurių iškvietimai į objektus registruojami  

tel. (8-5) 2350398, mob. 8-618-46490 darbo dienomis nuo: 7.00 val. – 11.00 val. ir 11.45 val.- 

16.00 val., vandens skaitikliob montavimui į paruoštą vietą ir plombavimui surašant aktą. 

o Projektą ir (jei buvo) nustatyta tvarka suderintus projekto pakeitimus. 

 
a Mokyklos g., Taikos g., Spalio g., Galgių g., Perlų g., Lauko g., Tulpių g., Draugystės g., Barsukynės g., Medžiotojų g., 

Naujoji g., Gėlių g., Kerpių g., Kaštonų g., Vyčio g., Centrinė g. Antruoju statybos etapu vandentiekio ir nuotekų tinklai turi 

būti pakloti: Meldų g., Kerpių g., Mažoji g., M. Koperniko g., Rožių g., Vėjų g. 
b Vandens apskaitos prietaisą pateikia UAB „Nemėžio komunalininkas“, atskirai jo pirkti nereikia. 
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o Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezines (išpildomąsias) nuotraukas. 

o Vamzdynų paklojimo dengtų darbų, hidraulinio bandymo, vandens skaitiklio plombavimo ir 

apžiūros aktus. 

o Vandens mikrobiologinio tyrimo  aktas. 

o Atsiskaitymo knygelės lapo kopiją. 


