
KAIP PRISIJUNGTI 
PRIE VANDENTIEKIO IR/AR 

NUOTEKŲ TINKLŲ KULIŲ KM



Norint prisijungti prie centralizuotų tinklų Jums reikės atlikti šiuos veiksmus: 

 » Visiems sudariusiems statybos sutartis su bendrove „Klaipėdos vanduo“ ir pa-
reiškusiems norą prisijungti prie centralizuotų tinklų prisijungimo sąlygos bus iš-
siųstos pateiktais el. paštais ar paštu. Jei nesate sudarę statybos sutarčių, reiktų 
kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“  ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti.

 » Gavus prisijungimo sąlygas atsižvelgiant į jose nurodytus reikalavimus gyvento-
jai turi įsirengti tinklus. Tai gali padaryti samdant statybos įmonę ar prasiklojant 
tinklus patiems. 

 » Paklojus savo sklypo (namo) inžinerinius tinklus pagal prisijungimo sąlygų reikala-
vimus reikalinga kreiptis į bendrovę „Klaipėdos vanduo“ pateikiant prašymą leisti 
prisijungti prie centralizuotų tinklų, patikrinti hidraulinius bandymus, sudalyvauti 
tinklų praplovime.

 » Prisijungus prie centralizuotų tinklų gyventojai turi pasirengti nutiestų tinklų geo-
dezinę nuotrauką. Dėl inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų parengimo galima 
kreiptis į bendrovę „Klaipėdos vanduo“, pateikiant prašymą dėl paslaugos užsa-
kymo arba į kitą šios srities paslaugas teikiančią bendrovę. Šios paslaugos kaina 
užsakant bendrovėje „Klaipėdos vanduo“ 43 – 55 Eur be PVM už vieną inžinerinį 
tinklą.

 » Turint geodezinę nuotrauką, gyventojai turi kreiptis dėl tinklų pridavimo.

 » Po tinklų pridavimo, bendrovė „Klaipėdos vanduo“ patikrins įrengtą vandens aps-
kaitos mazgą, įrengs skaitiklius ir sudarys paslaugų teikimo sutartį. 

Visus prašymus gyventojai turi siųsti el. paštu naujasklientas@vanduo.lt

Prašymų formos pateiktos bendrovės interneto svetainėje https://www.vanduo.lt/
prisijungimo-prie-tinklu-tvarka. 

Nesinaudojantys elektroninėmis priemonėmis, prašymus gali siųsti paštu arba juos per-
duoti atvykus į AB „Klaipėdos vanduo“ Laugalių g. 2b, Gargždai, arba Ryšininkų g. 11, 
Klaipėda.



Ar gavus prisijungimo sąlygas reikalinga parengti projektą? 
Įgyvendinant Kulių projektą, jei iki sklypo ribos atvestos vandentiekio ir buitinių nuo-
tekų atšakos, projektas nereikalingas tačiau būtina vadovautis bendrovės parengtu 
pagrindinių reikalavimų aprašu ir įvertinti kitas sklype esančias komunikacijas. 

Jei iki sklypo ribos nėra atvestų atšakų ir gyventojams pats planuoja įsirengti atšaką, 
tuomet projektas reikalingas. Esant neaiškumams konsultaciją gali suteikti vietoje tin-
klus prižiūrinčios tarnybos.

Ar prieš tiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus reikalingas statybos 
leidimas? 
Statybos leidimas nereikalingas, kadangi vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba pri-
skiriama prie nesudėtingos inžinerinių tinklų statybos. 

Ar gyventojai gali patys nusitiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus? 
Taip. Vandentiekio ir nuotekų tinklus savo sklype iki sklypo ribos atvestos atšakos  
galima įsirengti patiems arba samdant statybos įmonę. 

Ar tinklų nutiesimo paslaugą galima užsisakyti bendrovėje „Klaipėdos 
vanduo“
Jei gyventojai yra pasirengę inžinerinių tinklų statybos projektą tuomet tinklų įrengi-
mo paslaugą gali užsisakyti bendrovėje „Klaipėdos vanduo“ pateikiant prašymą dėl 
vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos. Klaipėdos vanduo pagal sudarytą rangos 
sutartį perduos prašymą rangovui, kuris paskaičiuos, kiek kainuotų darbų atlikimas, 
kurią gavęs gyventojas galutinai nuspręs dėl tinklų įrengimo darbus užsakant bendro-
vėje „Klaipėdos vanduo“. 

Kur galima atlikti tinklų geodezinę nuotrauką? 
Geodezinę nuotrauką reikia atlikti po vandentiekio ir nuotekų tinklų nutiesimo. Šią 
paslaugą galima užsisakyti bendrovėje „Klaipėdos vanduo“ pateikiant prašymą dėl 
paslaugos užsakymo. Šios paslaugos kaina užsakant bendrovėje „Klaipėdos vanduo“ 
svyruoja nuo 43 iki 55 Eur be PVM. Paslaugos atliekamos per 30 kalendorinių dienų 
nuo užsakymo pateikimo  dienos. Užsakymas paslaugos tiekėjui pateikiamas tik po 
apmokėjimo už paslaugas. 

Taip pat šią paslaugą galima užsisakyti ir kitoje įmonėje, teikiančioje šias paslaugas. 

Nutiesus vandentiekio tinklą, reikia atlikti hidraulinius bandymus ir 
plovimo darbus. Kas šiuos darbus atlieka? 
Vandentiekio tinklų hidraulinius bandymus ir plovimo darbus atlieka tinklų statytojas. 
Šiuose darbuose kartu turi dalyvauti ir bendrovės „Klaipėdos vanduo“ atstovas.  



Ar prisijungiant prie tinklų ir darant hidraulinį bandymą turi būti 
neužkastas vamzdynas?
Pasijungimo metu bendrovės „Klaipėdos vanduo“ darbuotojas turi matyti vandentie-
kio trasavimą bei sujungimo vietas. Hidraulinio metu nėra būtina matyti. Rekomen-
duojame tinklų pasijungimą bei hidraulinį bandymą vykdyti tuo pačiu metu.

Ne prie visų būstų yra įrengtos atšakos. Ar jungtis turės galimybę visi? 
Atšakos įrengtos būstams, su kurių savininkais buvo sudarytos dvišalės sutartys dėl 
tinklų statybos. Tuštiems ir neužstatytiems sklypams atšakos nebuvo numatytos. Ta-
čiau nepaisant to, visiems gyventojams įvertinus technines galimybes bus sudaryta 
galimybė prisijungti prie centralizuotų tinklų. 

Dėl atšakų įrengimų prašome atsiųsti prašymą el.paštu info@vanduo.lt

Ar tinklų tiesimo darbus galima užsisakyti bendrovėje „Klaipėdos 
vanduo“? 
Tinklų tiesimo darbus galima užsisakyti, jei gyventojai yra pasirengę inžinerinių tinklų 
projektą. Tokiu atveju dėl darbų atlikimo galima kreiptis į bendrovę „Klaipėdos van-
duo“, kurie Jūsų prašymą pateiks rangovui su kuriuo yra sudaryta sutartis. Šie paskai-
čiuos užsakytų darbų kainą. 

Jei turite klausimų dėl tinklų tiesimo savo sklypuose,  
drąsiai skambinkite tinklus prižiūrinčioms tarnyboms. 

Vandentiekio tinklų statybos klausimais 
Elona Bladžiuvienė Tel. 8-699-10837

Buitinių nuotekų statybos klausimais  
Albertas Dambrauskas Tel. 8-618-44105



Jūsų „Klaipėdos vanduo“ 
 Klaipėdos vanduo
www.vanduo.lt 


