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Įsakymu Nr. V1-88 

Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros, keitimo ir išmontavimo 

tvarkos aprašas  

I. Bendrosios nuostatos 

1. Vandens vartotojų įrenginiai geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribose prijungiami prie 

uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ (toliau bendrovė) geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų šalinimo infrastruktūros Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. 

2. Bendrovės vartotojams ar abonentams tiekiamas geriamas vanduo ir priimamos nuotekos tik 

sudarius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo viešąją sutartį. 

3. Šiame apraše naudojamos sąvokos: 

3.1. vartotojas – fizinis asmuo, sudaręs vandens tiekimo ir (arba) nuotekų šalinimo sutartį su 

vandens tiekėju ir (arba) nuotekų šalintoju, aprūpinamas vandeniu iš vandentiekio ir (arba) 

suleidžiantis nuotekas į nuotakyną; 
3.2. abonentas – juridinis asmuo, sudaręs vandens tiekimo ir (arba) nuotekų šalinimo sutartį su 

vandens tiekėju ir (arba) nuotekų šalintoju, aprūpinamas vandeniu iš vandentiekio ir (arba) 

suleidžiantis nuotekas į nuotakyną; 

3.3. naujas vartotojas – asmuo, jungiantis savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 

išleidimo tinklus, įrenginius prie bendrovei nuosavybės teise priklausančios ar kitaip 

valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros; 

3.4. nuotekų išvadas – pirma nuotekų vamzdyno atkarpa, jungianti vartotojo pastato ar teritorijos 

nuotekų tvarkymo įrenginius, nuotekų išleidimo komunikacijas su geriamojo vandens tiekėjo 

ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra; 

3.5. vandentiekio įvadas – pirma geriamojo vandens tiekimo vamzdyno atkarpa, jungianti pagal 

vandens tekėjimo kryptį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojamą 

geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą su vartotojo pastato ar teritorijos geriamojo 

vandens naudojimo įrenginiais ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingomis 

komunikacijomis; 

3.6. vandens apskaitos mazgas (VAM) – pastato (arba lauko) vandentiekio dalis, kurioje 

sumontuota armatūra ir matavimo prietaisai, skirti vartojamo vandens kiekiui matuoti ir 

tikrinti; 

3.7. geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešoji sutartis – geriamojo 

vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutartis, kurią viešasis geriamojo vandens 

tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo sudaryti su visais 

besikreipiančiais asmenimis. 

3.8. geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo bei nuotekų priėmimo riba – geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų priėmimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui 

nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo (naudojamo) turto riba, (vandentiekio 

šulinys, sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas) ir prasideda geriamojo vandens 

tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma 

(naudojama) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūra, kurioje 

geriamojo vandens tiekėjas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį 

vandenį abonentui ar vartotojui ir priima išleidžiamas nuotekas iš abonento (ar) vartotojo. 
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4. Kitos šiuose nuostatuose naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų priėmimo viešosios sutartys sudaromos, keičiamos ir 

nutraukiamos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir 

geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėmis 

sąlygomis. 

6. Geriamojo vandens tiekimo viešoji sutartis, esant bendrajai tinklų nuo įvado į vidaus sistemas 

nuosavybei, sudaroma su juridiniu asmeniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu bendrosios nuosavybės 

savininkų įgaliojimus jiems atstovauti sprendžiant visus sutartinius, taip pat vartojimo ir 

apmokėjimo klausimus su tiekėju. Visos sutartys turi būti sudarytos taip, kad už visą pateiktą ir 

apskaitytą įvade vandenį ir išleistas nuotekas būtų mokama neatsižvelgiant į jo paskirstymo ir 

apskaitos būdus vidaus tinkluose. 

7. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymu 

Nr. D1-500 patvirtintais „Dėl naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimais (TAR., 

2015-06-23 Nr.10488), (toliau – reikalavimai); 2006-07-13 Lietuvos Respublikos Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (žin.,2014 , Nr. XII-939); Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr.32-788 su vėlesniais pakeitimais); Statybos techniniu 

reglamentu STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“; LR aplinkos ministro 2010-09-

27 įsakymu Nr.D1-826 patvirtintu; Statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos 

darbai“ (žin.,2002, Nr.54-2150; 2013, Nr.131-6709); Statybos techniniu reglamentu STR 

1.11.01:2010 Statybos užbaigimas (žin., 2010, Nr.116-5947); Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis patvirtintomis LR aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-629 (žin., 2007, Nr.17-637); kitais norminiais 

aktais. 

II. Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų įrengimas 

8. Atsiskaitomieji suvartoto geriamojo vandens apskaitos prietaisai įrengiami vandens apskaitos 

mazguose, kurie įrengiami dažniausiai ant vandentiekio įvado vandens pirkimo – pardavimo 

vietose ties nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo (naudojamo) turto riba 

(vandentiekio šulinys, sklypo riba ar statinio arba daugiabučio namo įvadas, atsižvelgiant į 

abonentų ir vartotojų kategoriją), jungiančia bendrovės nuosavybei priklausantį tinklą su bet 

kurios kitos nuosavybės tinklu, o sunaudoto geriamojo vandens apskaita vykdoma pagal 

atsiskaitymo už geriamąjį vandenį tvarkos aprašą. 

9. Vandens apskaitos mazgas (VAM), vadovaujantis reglamento STR 2.07.01.:2003 69 p. 

reikalavimais, gali būti įrengtas pastate, kuriam tiekiamas vanduo arba už jo ribų (pvz., 

vandentiekio šulinyje). VAM turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, prie artimiausios (lauko 

vandentiekiui) išorinės sienos esančioje ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra 

būtų ne žemesnė kaip +5 C. Vandentiekio šuliniuose įrengiamų VAM skaitiklių rodmenys turi 

būti perduodami į antžeminį skaitymo punktą. Šuliniai su VAM ir rodmenų skaitymo punktai turi 

būti įrengiami ne privačioje teritorijoje, o ties užstatymo riba.  

10. VAM įrengiami ir eksploatuojami abonento (vartotojo) lėšomis. Atskiru abonento (vartotojo) 

prašymu bendrovės atstovai gali atlikti VAM įrenginių (sklendžių, vamzdynų, čiaupų ir kt.) 

montavimo, keitimo ir remonto darbus, pagal bendrovėje patvirtintus įkainius, abonento 

(vartotojo) lėšomis. Už atliktus mokamus darbus bendrovės atstovas išrašo darbų atlikimo aktą 

dviem egzemplioriais. Vienas darbų atlikimo akto egzempliorius paliekamas abonentui 

(vartotojui). 

11. Vandens skaitikliai turi būti parinkti taip, kad jų pralaidumas ir matavimo ribos užtikrintų vandens 

vartotojų maksimalius, vidutinius ir minimalius poreikius ir atitiktų leistinas matavimo paklaidas. 
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12. Suvartoto VAM ir jo įrengimo vieta turi būti prieinamas bendrovės įgaliotiems atstovams bei 

tinklo savininkui ar jo įgaliotam asmeniui apžiūrai nedelsiant ir bet kuriuo paros metu. 

13. Visi atsiskaitymui naudojami apskaitos prietaisai turi būti metrologiškai patikrinti ir turi atitikti 

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

14. Jei abonento (vartotojo) tinkle yra priešgaisrinių įrenginių, visa uždaromoji armatūra ant linijų, 

apeinančių atsiskaitomojo vandens apskaitos prietaisus, turi būti patikimai uždaryta ir 

užplombuota bendrovės abonentinės tarnybos, surašant su vartotoju apsaugos ir atsakomybės 

aktą. 

15. Priešgaisriniai įrenginiai papildomam slėgiui kelti gaisro gesinimo metu neturi sudaryti slėgio 

kritimo vandentiekio įvade ir skirstomajame tinkle žemiau 5 m vandens stulpo. 

16. Jei vandentiekio objekte, kuris per vandentiekio įvadą yra prijungiamas prie bendrovės 

skirstomojo tinklo, yra numatyta gaisrų gesinimo geriamuoju vandeniu sistema, jos išbandymas 

ir priėmimas naudoti vykdomas dalyvaujant bendrovės ir priešgaisrinės apsaugos atstovams, 

vadovaujantis techninėmis sąlygomis ir projektiniais sprendimais. 

17. Įvadinį vandens skaitiklį bendrovė abonentui (vartotojui) suteikia nemokamai. Bendrovė atsako 

už apskaitos prietaiso matavimų tikslumą taip kaip reikalauja LR metrologijos įstatymas. 

18. Abonentas (vartotojas) teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis turi teisę įsirengti ir eksploatuoti 

geriamojo vandens apskaitos prietaisą, kurio paskirtis būtų nustatyti sunaudoto geriamojo 

vandens kiekį abonento (vartotojo) padaliniuose. Šiuo atveju abonentas (vartotojas) atsiskaito 

pagal pirminio (įvadinio) apskaitos prietaiso rodmenis. 

19. Esant poreikiui, kai bendrovės darbuotojams kyla įtarimų, kad vartotojo (abonento) suvartoto 

geriamojo vandens kiekis neatitinka išleidžiamų nuotekų kiekiui, bendrovė savo lėšomis ant 

vartotojo (abonento) išleidėjo gali įrengti išleidžiamų nuotekų apskaitos prietaisą, apie tai 

informuodama vartotoją (abonentą). 

20. Bendrovė abonentui (vartotojui) leidžia įsirengti daugiau nei vieną atsiskaitomąjį vandens 

apskaitos prietaisą. 

III. Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir keitimas 

21. Abonentas (vartotojas) užtikrina abonento (vartotojo) patalpose ir (ar) teritorijoje esančių šalto 

vandens apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir per 24 valandas praneša bendrovei tel. 8 440 

73008 apie šalto vandens apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus. 

22. Bendrovės atstovai gali atlikti neeilinę šalto vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą, 

jeigu abonentas (vartotojas) įtaria, kad naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų 

reikalavimų. Jei patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus 

metrologinius reikalavimus, neeilinėje patikroje patirtas tiekėjo sąnaudas per 10 dienų nuo 

tiekėjo sąskaitos pateikimo turi apmokėti abonentas (vartotojas). 

23. Abonentas (vartotojas) privalo leisti tiekėjo atstovams įeiti į gyvenamąsias patalpas ar bendrojo 

naudojimo patalpas ir sudaryti sąlygas pakeisti apskaitos prietaisus, patikrinti apskaitos prietaisų 

rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas ir techninę būklę. 

23.1. atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, 

pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir 

geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo 

nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 valandos į butą (patalpas) ar bendrojo 

naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos 

prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą 

)įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba)nuotekų apskaitos prietaisus, 

atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo 

sąlygas, vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka 
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sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus 

veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma ta diena, kurią 

abonentas ar vartotojas informuoja, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų 

tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena po to, kai 

pasibaigia registruotame laiške nurodytas terminas) suvartoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų 

nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka. 

23.2. registruoto laiško gavimo data laikoma ta diena, kurią Abonentas ar Vartotojas pasirašo 

pašto darbuotojo pateiktame lape, kuriuo jam įteikiamas laiškas. Jeigu Abonentas ar Vartotojas 

atsisako pasirašyti pašto darbuotojo pateiktame lape arba nepasiima registruoto laiško, 

registruotas laiškas laikomas gautu praėjus 60 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo Vartotojui ar 

Abonentui. 

23.3. jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, atlikdamas geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, nustato, kad atsiskaitomasis geriamojo 

vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas sugadintas, pažeistas, nustato požymių, rodančių, kad 

buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis 

arba fizinis ar juridinis asmuo savavališkai prijungė nuosavybės teise ar bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens 

tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) 

nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui 

nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens 

tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastuktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų 

nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros 

naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2007, Nr. 5-173, Nr.161-7645), 49, 50 punktuose nurodytu būdu 

bendrovės atstovui supildant patikrinimo aktą dviem egzemplioriais. 

23.4. Jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, atlikdamas geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, negali patekti į abonentui (vartotojui) 

priklausančią patalpą, kurioje sumontuotas vandens apskaitos prietaisas, o prietaiso metrologinė 

patikra yra pasibaigusi ir abonentas (vartotojas) yra nepasiekiamas (išvykęs, neatsako į 

siunčiamus registruotus laiškus, kuriuose nurodyta, dėl kokios priežasties bendrovės atstovai nori 

patekti prie atsiskaitomojo prietaiso), abonentas (vartotojas) už bendrovės patiektą geriamąjį 

vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal bendrovės apskaičiuotą 

vidutinį vandens suvartojimą (normą). 
24. Vartotojų vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros terminas yra 6 metai. Abonentų – 2 

metai. 

IV. Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų išmontavimas 

25. Sumontuotus atsiskaitomuosius vandens apskaitos prietaisus išmontuoti gali tik bendrovės 

atstovai. Abonentui (vartotojui) savavališkai išmontavus atsiskaitomąjį vandens apskaitos 

prietaisą gresia bauda pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnį 3 punktą. 

26. Abonentas (vartotojas) norėdamas išmontuoti vandens apskaitos prietaisą, esantį jam nuosavybės 

teise priklausančiose patalpose, turi kreiptis į bendrovę raštu, kuriame nurodoma, dėl kokios 

priežasties turi būti išmontuojamas atsiskaitomasis vandens apskaitos prietaisas. Jei abonentas 

(vartotojas) išsikelia, likviduojasi, bendrovei turi būti parašomas prašymas dėl viešosios vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties nutraukimo. Sutartis nutraukiama ir pardavimo kaina 

neskaičiuojama tik tuo atveju, jei bendrovės atstovai atjungia vandens tiekimą, išmontuoja 
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atsiskaitomąjį vandens apskaitos prietaisą (prietaisus) ir surašo vandens tiekimo sustabdymo 

darbų atlikimo aktą dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius lieka abonentui (vartotojui). Už 

vandens tiekimo sustabdymą abonentas (vartotojas) atsiskaito pagal bendrovėje patvirtintus 

įkainius. 


