INFORMACIJA DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ
TINKLŲ
I.

1.

PRISIJUNGIMOSĄLYGŲ RENGIMAS.

Užsakovas, norintis pakloti ir prisijungti vandentiekio ir nuotekų tinklus prie magistralinių
tinklų, turi kreiptis į UAB „Kelmės vanduo“:
1.1 užpildyti prašymą dėl techninių sąlygų gavimo prisijungimui prie centralizuotų
vandentiekio ir nuotekų tinklų;
1.2 pateikti pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises
į jį;
1.3 pateikti žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems
bendrosios nuosavybės teisia;
1.4 žemės sklypo plano kopiją;
1.5 tinklų savininkų, į kurių tinklus būtų jungiamasis, ir žemės savininkų, per kurių žemes
reikėtų tiesti tinklus, sutikimus.

2.
3. Gavus prašymą ir surinkus visą reikiamą informaciją apie minimą objektą, išduodamos
techninės prisijungimo sąlygos per 15 darbo dienų.
4. Gavęs technines prisijungimo sąlygas, užsakovas rengia projektą vadovaujantis prisijungimo
sąlygomis.
5. Parengtas projektas derinamas su požeminius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, Kelmės
rajono savivaldybe, seniūnija, UAB „Kelmės vanduo“, AB „ESO“,AB „Telia Lietuva, UAB
„Litesko“ ar kitomis reikalingomis institucijomis. Vienas egzempliorius paliekamas UAB
„Kelmės vanduo“. Prašymą, leidimui gauti, galima pateikti ir nuotoliniu būdu, tai yra,
pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
informacine sistema "INFOSTATYBA".
II.

TINKLŲ STATYBOS DARBAI IR TINKLŲ PRIJUNGIMAS

1. Turėdamas visus reikiamus dokumentus, užsakovas, pasirenka statytoją (samdo rangovą,
turinčią atestatą, vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams) arba darbus atlieka savo
jėgomis (prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui).
2. Paklojęs tinklus, užsakovas, atlieka geriamojo vandens tyrimus, vandentiekio tinklų hidraulinį
išbandymą, kanalizacijos tinklų televizinę apžiūrą ir išsikviečia UAB „Kelmės vanduo“
atstovą.

3. Tik atlikus minėtus darbus, bei pateikus reikiamus dokumentus, yra išrašoma pažyma apie
objekto tinkamumą naudoti, nustatomos tinklų priklausomybės ribos.
4. Užsakovas parengia kontrolinę-geodezinę išpildomąją nuotrauką, paruošia kadastrinę bylą ir
užpildo deklaraciją apie statybos užbaigimą.
Privalomai iškviečiami UAB „Kelmės vanduo“ bendrovės atstovai tel. (8 427) 61227:
1. Prieš atkasant veikiančius vandentiekio ir nuotekų tinklus.
2. Iškastoje tranšėjoje paklojus tinklus, prieš juos užverčiant žemėmis.
3. Vandentiekio vamzdyno praplovimui ir hidraulinio bandymo priėmimui.
4. Vandens apskaitos mazgo atidavimui vertinti.
5. Atidavimui vertinti, kad būtų galima eksploatuoti, ir pažymos gavimui. Iki vandentiekio ir
nuotekų tinklų užpylimo gruntu Užsakovas-statytojas iškviečia atestuotos įmonės atstovą
kontrolinės-geodezinės išpildomosios nuotraukos sudarymui. Vienas egzemplioriuspateikiamas
UAB „Kelmės vanduo“.
PASTABA. Tinklų pajungimą prie centralizuotų tinklų vykdo tik UAB „Kelmės vanduo“ pagal
bendrovės patvirtintus įkainius.

III.

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ NUVEDIMO SUTARTIES SUDARYMAS.

Užsakovas-statytojas kreipiasi į Abonentinį skyrių (1 kab.) tel. (8 603) 98381 sutarties sudarymui
ir pateikia:
Pasijungimo projektą su suderinimais ir bendrovės darbuotojų atliktais darbų kokybės
tikrinimo parašais;
Inžinerinių tinklų kontrolinę-geodezinęišpildomąją nuotrauką (jos neturint, sudaroma laikina
sutartis, nurodant terminą tinklų išpildomosios nuotraukos sudarymui);
Pateikus visus tinklų statybos dokumentus, sudaroma nuolatinė sutartis. Nustačius, kad
gyventojas yra prisijungęs prie centralizuotų tinklų, naudojasi bendrovės paslaugomis ir nėra
sudaręs sutarties su UAB „Kelmės vanduo“, bus baudžiamas administracine tvarka
numatytomis piniginėmis baudomis.
UAB „Kelmės vanduo“ informuoja gyventojus, kad norėdami prisijungti vandentiekio ir nuotekų
išleidimą prie UAB „Kelmės vanduo“ eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, privalo atvykti į
įmonę adresu Kooperacijos g. 1A, Kelmė.
Informacija: Inžinierius Tomas Žimkus, tel.: 8 610 09202, el. p.: tomas@kelmesvanduo.lt

