
Naujų klientų prijungimo skyriaus vyresnioji inžinierė Giedrė Tamošaitienė
                              (pareigos, pavardė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekoms Vilniaus mieste (gyvenvietėje)

Objekto pavadinimas: Kvartaliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai

Objekto adresas: Visorių Sodų 2-oji; 6-oji; 7-oji; 9-oji; 10-oji; 11-oji g.

Pareiškėjas: Sodininkų bendrija "Aušra"

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI: 
 / tūkst.kub.m./metus  - / 30,0 kub.m./d. - / 9,00 kub.m./h.maks., gaisrams gesinti: lauko - l/s, vidaus - l/s.
Vandens slėgis prijungimo vietoje: abs.alt.±0,00-195 m. 
Užsakovas privalo: suprojektuoti ir pakloti žiedinius kvartalinius ne mažesnio nei d160 mm vandentiekio tinklus:

1. sužiedinant esamus d160 mm vandentiekio tinklus A. Indriliūno g. (x=6068552, y=580575) su esamais d 
160 mm vandentiekio tinklais Visorių g. (x=6068732, y=580608).

2. sužiedinant esamus d160 mm vandentiekio tinklus Visorių g. ir Visorių 8-osios g. sankirtoje (x=6068857, 
y=580643) su esamais d 160 mm vandentiekio tinklais Noragiškių g. (x=6068908, y=580783).

3. sužiedinant esamus d160 mm vandentiekio tinklus Noragiškių g. (x=6068965, y=580752) su 
projektuojamais žiediniais vandentiekio tinklais Visorių g. (x=6068610, y=580589) (koordinates tikslinti 
projekto metu), projektuojant žiedinius tinklus Visorių Sodų 6-ojoje g.; Visorių Sodų g. ir Visorių Sodų 11-
ojoje gatvėse.

4. sužiedinant esamus d200 mm vandentiekio tinklus Noragiškių g. (x=6068496, y=581251) su esamais 
vandentiekio tinklais Noragiškių g. ir Visorių 8-osios g. sankirtoje (x=6068831, y=580830).

  Suprojektuoti ir pakloti žiedinius vandentiekio tinklus nurodytose gatvėse(su atšakomis), prisijungiant nuo 
projektuojamų kvartalinių žiedinių vandentiekio tinklų.
  Projektuojamų vandentiekio tinklų skersmenį parinkti, įvertinant perspektyvinius vartotojus.
  Prisijungimo vietose ar prie jų - suprojektuoti šulinius su uždaromąja armatūra ant atšakų ir su vienu vandens
apskaitos prietaisu DN 15 mm, pagal kurį projekto vystytojas atsiskaitytų už suteiktas paslaugas iki pažymos 
gavimo (pažymos, kad statinys prijungtas prie miesto vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų pagal projektą ir 
prisijungimo sąlygų reikalavimus).
  Suprojektuoti ir įrengti antžeminius priešgaisrinius hidrantus ant projektuojamo žiedinio vandentiekio (ne 
daugiau kaip 1 hidrantas, ne ilgesnėje kaip 200 m atšakoje).
BUITINIŲ NUOTEKŲ NULEIDIMUI: 
   tūkst.kub.m./metus - / 30,0 kub.m./d. - / 9,00 kub.m./h.maks., užterštumas BDS7 287,5 mg/l.
Užsakovas privalo: suprojektuoti ir pakloti kvartalinius nuotekų tinklus, prisijungiant:

1.  į esamus d200 mm nuotekų tinklus Visorių g. / M. Indriliūno g. sankirtoje (x=6068554, y=580578). 
2. į esamus d200 mm nuotekų tinklus Visorių g. (x=6068734, y=580608).
3. į esamus d200 mm nuotekų tinklus Noragiškių g. (x=6068907, y=580784).
4. į esamus d200 mm nuotekų tinklus Noragiškių g. ir Visorių Sodų g. sankirtoje (x=6068730, y=580886).

  Projektuojamų nuotekų tinklų skersmenį parinkti, įvertinant perspektyvinius vartotojus. Suprojektuoti ir 
įrengti uždorį nuotekų šulinyje (prieš prisijungimo šulinį į esamus nuotekų tinklus).
  Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę. Projektuojant nuotekų siurblinę, įskaitant jos 
automatizavimą, dispečerizavimą ir kita, vadovautis UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtinta Technine politika.
KITI REIKALAVIMAI: paruoštą dokumentaciją pateikti peržiūrėjimui nustatyta tvarka.
  Įvertinti Ričardui Servetkai (Objekto adresas: Visorių Sodų 2-ojoje g.) išduotas prisijungimo sąlygas PS 18-
1287 (2018-05-15).
  Kvartalui vandens tiekimas ir nuotekų nuleidimas bus galimas, kai bus gauta pažyma, kad anksčiau 
suprojektuotų tinklų objektas yra prijungtas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal 
prisijungimo sąlygas ir projektą.
  Bendro naudojimo tinklai (gatvės, kvartaliniai, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai iki pirmo 
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nuotekų šulinio) turi būti perduoti Vilniaus m. savivaldybės nuosavybėn. Tiesioginės sutartys su vartotojais 
bus sudaromos, kai bendro naudojimo tinklai bus perduoti Vilniaus m. Savivaldybės nuosavybėn. Pasirašyti 
Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą (http://www.vilnius.lt/index.php?2521671239) trišalę geriamojo 
vandens ir nuotekų tinklų statybos sutartį. Dėl sutarties pasirašymo kreiptis el. paštu: 
laura.tamasauskiene@vv.lt, pateikiant statytojo rekvizitus, preliminarią perduodamos infrastruktūros 
statybos vertę bei infrastruktūros statybos užbaigimo datą. Nurodyti perduodamos infrastruktūros ilgius ir 
skersmenis.
  Tinklus projektuoti ir montuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal UAB „Vilniaus vandenys“ 
patvirtintas technines specifikacijas, kurias galite rasti http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
  Gatvių važiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inžinerinių komunikacijų šulinių pastatyti 
plaukiojančio tipo šulinių dangčius. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis 
Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 -02-14 įsakymu Nr.30 - 222. Inžineriniams tinklams 
žymėti statyti cinkuoto metalo stovus ir naudoti plastikines lenteles. 
  Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų 
išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas arba 
pratęsti šių sąlygų galiojimo laiką. 
  Daugiau aktualios informacijos dėl prisijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų UAB „Vilniaus vandenys“ 
teikiamų paslaugų galite rasti http://www.vv.lt/lt/namams/kaip_tapti_klientu/ arba 
http://www.vv.lt/lt/imonems/tapti_klientu/.
Prisijungimo sąlygos Nr. PS19-450 (2019-02-22) panaikinamos.

Sąlygas ruošė:   V. Kvedaravičienė   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (v. pavardė)
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