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UAB ,,Raseinių vandenys“ darbuotojai nustato atvejus, kai gyventojai atsiskaitomuosius 

geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisus yra sugadinę, pažeidę, nustato požymius, 

kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiančios sumažinti apskaitos prietaiso 

rodmenis.  

Tokiu atveju, kai pažeidžiamas skaitiklis, klientas turi padengti sugadinto skaitiklio 

ir mūsų darbuotojų skaitiklio keitimo kaštus, taip pat atlyginti nuostolius pagal Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 10 

skyriaus 49 straipsnį, kurių dydis gali siekti iki 818,32 eur. 

Įmonės darbuotojai nustato atvejus, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie 

vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų. Paprastai savavališkai prie tinklų prisijungiama 

turint nesąžiningų paskatų arba paprasčiausiai nežinant, kaip reikia įteisinti naudojamas vandens 

ir nuotekų komunikacijas. 

Įmonė informuoja, kad savavališku prisijungimu prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų 

laikomi tokie atvejai: 

· prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo ar priežiūros; 

· kai nesudaryta šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo pirkimo-pardavimo sutartis; 

· savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis; 

· savavališkai rekonstruotas arba pakeistas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas. 



Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, klientas turi 

kreiptis į UAB „Raseinių vandenys“ ir eilės tvarka atlikti šiuos darbus: 

· gauti prisijungimo prie miesto centralizuotų vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų 

tinklų techninių sąlygų dokumentus, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus; 

· įsirengti vandens apskaitos mazgą; 

· sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį; 

· išsikviesti UAB „Raseinių vandenys“ specialistus, kad įrengtų vandens apskaitos prietaisus. 

Jei vandens tiekimo ar buitinių nuotekų surinkimo tinklai yra pajungti ir neįvykdyta nors viena iš 

aukščiau išvardintų sąlygų – tai yra savavališkas prijungimas. 

Pagal taisyklių 10 skyriaus 50 straipsnį iš asmens, savavališkai prie geriamojo vandens sistemos 

prijungusio 25-32 mm diametro vamzdį, vandens tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, 

kurių dydis gali siekti net 866 Eur. 

Pagal taisyklių 10 skyriaus 51 straipsnio iš asmens, išleidžiančio nuotekas per savavališkai 

prijungtą 110 mm diametro vamzdį, vandens tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių 

dydis gali siekti net 9434 Eur. 

UAB „Raseinių vandenys“ siekia padėti gyventojams – sudaro palankias sąlygas įsiteisinti ir legaliai 

naudotis vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo paslaugomis. Visų bendromis pastangomis galima 

pasiekti gerų rezultatų. 


