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Patvirtinta 

                                             Sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ 

                                                 narių visuotiniame susirinkime  

2014 m. ........................ d. 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS 

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Geriamojo vandens tiekimo sistemos naudojimo ir priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ bendrosios nuosavybės teise 

priklausančios geriamojo vandens tiekimo sistemos infrastruktūros priežiūros veiklos, 

vandens vartotojų prijungimo ir naudojimo pagrindines nuostatas ir atsakomybių ribas. 

2. Šios Taisyklės taikomos sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ sklypų savininkams ir kitiems 

sklypų valdytojams teisėtai prisijungusiems  prie  vandens tiekimo sistemos. 

3. Sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ vandens tiekimo sistemą sudaro du giluminiai  vandens  

gręžiniai su siurblių valdymo ir automatikos įtaisais, du vandens bokštai, požeminis 

(žieminis) ir antžeminis (laistymo) magistralinis  ir skirstomieji vamzdynai su sklendžįų bei 

šulinių sistema, požeminis vandens rezervuaras, hidroforas ir jo šulinys, vandens vartotojų 

įvadai. 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

– Vandens tiekimo sistemos infrastruktūros priežiūros veikla – veikla, susijusi su 

sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ bendrosios nuosavybės teise priklausančios 

geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros objektų paleidimu, priežiūra, remontu, ir 

aptarnavimu (įskaitant valymą).  

– vandens tiekėjas – sodininkų bendrija „Žalieji ežerai“ 

– magistralinis (skirstomasis) vamzdynas – vamzdynas su priklausiniais , kuriuo vanduo 

tiekiamas daugiau nei vienam vartotojui, 

– žieminio vandens įvadas – požeminio vandens tiekimo vamzdyno atkarpa nuo 

magistralinio (skirstomojo) vamzdyno iki  pirmosios sklendės prie kurios prijungtas 

vartotojas (abonentas) imtinai,  

– vasarinio vandens (laistymo) įvadas – antžeminė vamzdyno atkarpa nuo skirstomojo 

vamzdyno iki  pirmosios sklendės imtinai prie kurios prijungtas vartotojas (abonentas), 

– geriamojo vandens apskaitos prietaisai – vartotojų (abonentų) sunaudoto geriamojo 

vandens kiekio matavimo priemonės (vandens skaitikliai), pagal kurių rodmenis  gali 

būti atsiskaitoma su vandens tiekėju už patiektą geriamąjį vandenį 

– vartotojo (abonento) vandentiekio įrenginiai – vartotojo įrenginiai prijungti prie 

tiekėjo įvado, įskaitant vandens apskaitos skaitiklį. 

5. Už sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ vandens tiekimo sistemos priežiūros  ir vandens 

tiekimo veiklos planavimą  ir organizavimą  yra atsakinga bendrijos Valdyba.  

II. VANDENS TIEKIMO SISTEMOS  PRIEŽIŪRA 

6. Bendrija savo lėšomis organizuoja vandens ūkio sistemos elementų priežiūrą tikslu užtikrinti 

tinkamo  slėgio  ir kokybiško vandens tiekimą vartotojams. 
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7. Savalaikiai atlikti periodinius planinius ir avarinius geriamojo vandens tiekimo sistemos 

elementų apžiūrų, reguliavimo,  remonto arba atstatymo darbus. 

8. Atlikti vandentiekio  sistemos sezoninio paruošimo darbus:  

8.1. Kiekvienais metais  iki spalio mėn  15-30 d  atlikti vasarinio (laistymo) ir žieminio 

vandens sistemų atskyrimą tam tikslui skirtomis  sklendėmis bei aklėmis, žieminio vandens 

sistemą ir antrą  vandentiekio bokštą jungiančią vamzdyno  sklendę pakeisti  į aklę, 

nudrenuoti hidroforo talpą,  nuleisti  vandenį iš bokštų ir antžeminės vandentiekio sistemos 

dalies , užsandarinti ir apšiltinti žiemos vandentiekio šulinius, vandens talpos, gręžinių, 

hidroforinės šulinius, kitas galinčias užšalti vandens tiekimo sistemos dalis.   

8.2.  Kiekvienais metais  iki balandžio mėn 15-30 d turi būti atlikta žieminio ir vasarinio 

vandens tiekimo  sistemų privalomoji pavasarinė apžiūra ir defektavimas, rastų defektų 

pašalinimas ir remontas, rudenį nuimtos sklendės grąžinimas į pirmykštę vietą, uždėtų 

aklių pašalinimas, vandens nuleidimo vietų uždarymas, vandentiekio šulinių apžiūra, 

gręžinių ir vamzdyno sezoninė apžiūra, uždarytų žiemos sezonui vasaros  vandentiekio 

sklendžių atidarymas,   laistymo vandentiekio bokštų ir vasarinės sistemos dalies  

palaipsnis  užpildymas ir normalaus vandens  slėgio padavimas, nereikalingų  apšiltinimų 

nuėmimas, pažeistų vandentiekio sistemos dalių, įskaitant įvadines sklendes į sklypus, 

remontas. 

9.  Kartą per metus pristatyti laboratorijai mėginius  vandens  kokybei ištirti. 

10.  Kartą per tris metus atlikti požeminės vandens talpos vidaus apžiūrą, atlikti jos defektinių 

mazgų remontą pakeičiant arba sutvarkant sugedusius mazgus ar detales, pašalinti viduje 

susikaupusias nuosėdas ir nešvarumus, laikantis higienos reikalavimų vidų išplauti, 

išdezinfekuoti.  

11. Pasirūpinti  vandenviečių  teritorijų apsauga, aptvėrimais, tvarka ir higiena.  

III. VANDENS TIEKĖJO   IR VANDENS VARTOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS 

12. Vandens tiekėjas (tiekėjo įgaliotas asmuo) prižiūrėdamas geriamojo vandens tiekimo  

sistemą, turi šias pareigas ir teises: 

12.1. Savo lėšomis palaikyti veikiančią ir tvarkingą vandentiekio sistemą iki vartotojų 

įvadų 

12.2. Pagal iškvietimą tvarko ir prižiūri vandens vartotojų įvadus,  taip pat ir vartotojo 

teritorijoje, pastate. 

12.3. Jei nenustatytas abonementinis mokestis už vandens vartojimą,  du kartus metuose  

nuskaityti vartotojų vandens apskaitos prietaisų rodmenis,  

12.4. Plombuoja vartotojų vandens apskaitos prietaisus. (jei nenustatytas abonementinis 

mokestis už vandenį) 

12.5. Reikalauti, kad sklypo savininkas ar vandens vartotojas, sugadinęs ar pažeidęs 

bendrijos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros objektus, jų apsaugą nuo 

korozijos, slėgio ir gręžinių valdymo bei reguliavimo automatiką, vamzdynų 

žymėjimo ženklus bei kitus įrenginius, susijusius su geriamojo vandens tiekimo, 

atlygintų vandens tiekėjui padarytus nuostolius. Nuostolių dydį apskaičiuoja 

bendrijos Valdybos sprendimu paskirta komisija. 

12.6. Jei likviduojant sutrikimą bendrijos valdomoje geriamojo vandens tiekimo sistemoje 

nustatoma, kad kilimo priežastis yra vartotojui priklausančiuose geriamojo vandens 

naudojimo įrenginiuose arba sutrikimą sukėlė vartotojo veiksmai, vandens tiekėjas 

šiuos įrenginius gali suremontuoti, tačiau remonto sąnaudas privalo išsireikalauti iš 

vartotojo, 

12.7. Atjungti  netvarkingus ir savavališkai prijungtus vartotojo geriamojo vandens 

naudojimo įrenginius  nuo įvado ir imtis priemonių, kad pažeidimai  nebūtų daromi. 

12.8. Turi teisę duoti  privalomus nurodymus vandens vartotojui (abonentui) pašalinti 

pastebėtus jo įrenginių trūkumus, įtakojančius bendrijos  vandens tiekimo sistemą. 

12.9. Ypatingo vandens taupymo režimas, apribojant vandens padavimą į laistymo 

sistemas, gali būti taikomas vasaros piko metu. 

13. Vandens vartotojas, turi šias pareigas ir teises: 
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13.1. Laikytis šių taisyklių reikalavimų, 

13.2. Savo lėšomis ir priemonėmis prižiūrėti vartotojo (abonento) vandentiekio įrenginius. 

13.3. Užtikrinti kad  prie įvado prijungti vartotojo (abonento)  vandens naudojimo 

įrenginiai būtų tvarkingi ir sandarūs,  

13.4. Užtikrinti vartotojo  patalpose ar žemės sklype esančių geriamojo vandens apskaitos 

prietaisų plombų saugumą; 

13.5. Užtikrinti kad  nebūtų vandens nuostolių, vanduo būtų naudojamas taupiai, be 

priežiūros nebūtų paliekami atsukti  laistymo čiaupai ar palikti prie įvado prijungti 

netvarkingi įrenginiai. Vandens tiekėjo nuostolius dėl vartotojo netaupaus vandens 

naudojimo turi pareigą padengti vartotojas. Nuostolių dydį apskaičiuoja bendrijos 

Valdybos sprendimu paskirta komisija. 

13.6. Užtikrinti galimybę vandens tiekėjo įgaliotam atstovui patekti į vartotojo teritoriją, 

pastatą vandens įvadų ir  apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimui. 

13.7. Du kartus metuose deklaruoti vandens apskaitos prietaisų  rodmenis ir  apmokėti 

vandens tiekėjo  pateiktą sąskaitą už sunaudotą  vandenį, jei nenustatytas 

abonementinis mokestis už vandenį. 

13.8. Turi teisę prašyti vandens tiekėją atlikti neeilinį geriamojo vandens kokybės 

patikrinimą, 

13.9. Turi teisę reikalauti, kad vandens tiekėjas užtikrintų tinkamą vandens tiekimą ir 

vandens spaudimą pagal esamus vandens tiekėjo pajėgumus ir galimybes. 

14. Vartotojui draudžiama: 

14.1.  Savavališkai (be projekto ir reikalingų suderinimų) įrengti naują įvadą ir  prisijungti 

prie tiekėjo vandens įrenginių 

14.2.  reguliuoti (įjungti/išjungti ir kt.) tiekėjo vandens tiekimo įrenginius reguliuoti  ar 

keisti jų darbo režimą ir kt., atidaryti šulinius, nuimti šiltinimo medžiagą ir t.t 

14.3. savavališkai nuimti geriamojo apskaitos prietaisą arba nuplėšti geriamojo vandens 

apskaitos prietaiso plombą. 

14.4. Be tiekėjo (valdybos) įgalioto asmens sutikimo įrengti  ir naudoti papildomas vandens 

talpyklas sklypo teritorijoje. 

14.5. Savo sklype ar pastate  įrengti žieminio ir vasarinio vandentiekio sistemas jungiančias  

jungtis, o jei tai yra padaryta nedelsiant sistemas atskirti. Tai ypač pavojinga žiemos 

metu.  

14.6. Savavališkai patekti į aptvertą vandens tiekimo įrenginių apsauginę teritoriją, joje 

vedžioti gyvūnus, šiukšlinti ir pan. 

III. SUNAUDOTO GERIAMOJO VANDENS APSKAITA 

15. Vartotojas (abonentas) vandens tiekėjui apmoka už patiektą geriamąjį vandenį iš žieminio 

įvado visuotinio bendrijos susirinkimo nustatytu vandens tarifu pagal vandens tiekimo 

apskaitos prietaisų rodmenis arba moka abonementinį mokestį už vandenį. 

16. Laistymo sezonu sunaudotas vanduo patiekiamas vartotojui per laistymo įvadą  

įskaičiuojamas į metinį abonentinį nario mokestį priklausomai nuo sklypo ploto. 

IV. PRISIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKĖJO POŽEMINIO VANDENS 

ĮRENGINIŲ SISTEMOS PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

17. Sklypo savininkas ar teisėtas valdytojas, norintis prisijungti prie bendrijos žieminio 

(požeminio) vandentiekio sistemos turi pateikti prašymą bendrijos valdybai. 

18. Valdybai išnagrinėjus prašymą ir davus sutikimą prisijungti, paruošti  pagal Lietuvos 

Respublikoje nustatytus techninius reikalavimus (reglamentus) pas licencijuotą  specialistą 

prisijungimo projektą. 

19. Prisijungimo projektą suderinti su valdybos įgaliotu asmeniu. 

20. Įmokėti į bendrijos sąskaitą  nustatyto dydžio vandens prisijungimo mokestį. 

21. Gauti leidimą pradėti prisijungimo prie vandens tiekėjo sistemos darbus. 
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22. Kiekvieną darbų etapą derinti su tiekėjo įgaliotu asmeniu ir apie pageidavimą laikinai 

sustabdyti vandens tiekimą pranešti bendrijos įgaliotam asmeniui mažiausiai prieš 24 

valandas. 

23. Prisijungimo prie tiekėjo vandens tiekimo įrenginių atlikti, kaip galima greičiau, kad kuo 

trumpesnį laiką būtų sustabdytas vandens tiekimas prisijungimo vietos teritorijoje. 

24. Darbų eigoje vykdyti valdybos įgalioto asmens nurodymus dėl darbų kokybės, vamzdyno 

įkasimo gylio ir kt. 

25. Jungiantis prie tiekėjo vandens tiekimo sistemos, jei nenustatytas abonementinis mokestis 

už vandenį, įsirengti vandens apskaitos prietaisus ir pateikti juos plombuoti tiekėjo 

įgaliotam asmeniui. 

26. Baigus darbus, surašyti paslėptų darbų priėmimo aktą, kurį pasirašo valdybos įgaliotas 

asmuo. 

27.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Šios Taisyklės įsigalioja per 10 dienų po jų patvirtinimo visuotiniame bendrijos narių 

susirinkime. 

29. Ginčai tarp vandens tiekėjo ir vartotojo (abonento) nagrinėjami bendrijos valdyboje, 

dalyvaujant tiekėjo įgaliotam asmeniui ir sklypo savininkui ar teisėtam naudotojui. 

___________ 


