
                                                                                                                                                          Priedas Nr.3 

____________________________________________________________________________________ 
(Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas) 

_________________________________________________________________ 
(Adresas, telefono numeris, el. paštas) 

 

PRAŠYMAS PATIKRINTI HIDRAULINĮ BANDYMĄ, SUDALYVAUTI TINKLŲ PRAPLOVIME, 
LEISTI PRISIJUNGTI PRIE TINKLŲ, ATLIKTI TINKLŲ TV DIAGNOSTIKĄ 

______________ 
(Data) 

 

Objektas: 
 

(Statomo objekto pavadinimas, adresas) 

Projekto derinimo numeris:
 

 
Statytojas (užsakovas) 

 

 (Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, tel. nr.) 

Rangovas  

 (Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, tel. nr.) 

Pridedami dokumentai (kopijos ir jei nebuvo pateikti anksčiau): 

 Žemės sklypo savininkų, bendraturčių sutikimas, jei jungiamasi per svetimą sklypą ar žemės sklypas 
priklauso bendrosios nuosavybės teise;  

 Tinklų savininko(-ų) sutikimas, jungiantis prie privačių tinklų; 

 Išrašas iš nekilnojamojo turto registro; 

 Įgaliojimas (jeigu projektas rengtas daugiau nei vienam turtiniam vienetui ir prašymą pasirašo vienas 
objekto savininkas). 

Darbai turi būti planuojami ne anksčiau, kaip 5 d.d. nuo prašymo pateikimo dienos 
Suteikti šias paslaugas inžineriniuose tinkluose: 

Pastabos:  

 Tinklų TV diagnostikos transporto paslaugos (jei nepasiruošta darbams),  pakartotinė techninė tinklų apžiūra, vandens 
uždarymas dėl prisijungimo prie tinklų yra mokamos paslaugos. 

 Jei paslaugų suderintu laiku atlikti nepavyksta, nes užsakovas nepasiruošęs darbams, užsakovas turės teikti naują prašymą 
ir pakartotinė paslauga bus mokama. 

 

 

    Patikrinti naujai pastatytų vandentiekio tinklų hidraulinį bandymą.  

  (data) 

    Patikrinti naujai pastatytų slėginių nuotekų tinklų hidraulinį bandymą.  

  (data) 

    Sudalyvauti naujai pastatytų vandentiekio tinklų praplovime.  

  (data) 

    Leisti prisijungti prie veikiančių vandentiekio tinklų.  

                          (data) 

     Prisijungimo prie vandentiekio tinklų metu bus reikalingas vandens uždarymas.   

    Pageidaujamas   uždarymo laikotarpis  nuo _______________________   iki   ______________________________ 

                                                                                                                 (data ir laikas)                                            (data ir laikas) 

  

    Leisti prisijungti prie veikiančių nuotekų tinklų.   

  (data) 

    Atlikti buitinių nuotekų tinklų TV diagnostiką.  

  (data) 

    Atlikti paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostiką.  

  (data) 

 
 
(Vardas, Pavardė, parašas) 
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