
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.  

20  m.     d. 

Jonava 
 

Abonento kodas __________________ 

 

UAB „Jonavos vandenys”, įmonės kodas 256564350, Kranto g. 9, LT-55249 Jonava, toliau 

vadinama Tiekėju, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Romo Keliausko, veikiančio pagal 

bendrovės įstatus ir individualaus gyvenamojo namo, buto savininkas 

___________________________________________________toliau vadinamas Vartotoju, sudarėme 

šią vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis): 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Pagal šią Sutartį Tiekėjas tiekia Vartotojui iki 

________________________________________________nustatytos vandens tiekimo ir vartojimo 

ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo 

paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymu ir kitais teisės aktais. 

2. Šia sutartimi Šalys įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, 

deramai realizuojant joms suteiktas teises bei prisiimtus įsipareigojimus, tiekiant, vartojant ir 

atsiskaitant už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, tiekiamus šios Sutarties pagrindu. 

 

II. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ 

TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS 
 

3. Tiekėjas įsipareigoja:  

3.1 tiekti Vartotojui šaltą geriamą vandenį užtikrinantį visuomenės sveikatos saugos ir 

kokybės parametrus atitinkantį Lietuvos higienos normos HN24-2003, patvirtintos LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.V-455 (Valst. Žin., 2003 Nr.79-3606) ir kitų 

teisės aktų reikalavimus; 

3.2 teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią 

ar kitais teisėtais pagrindais valdomą ir (ar) naudojamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą, užtikrindamas saugų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir infrastruktūros 

plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų;  

3.3 įrengti savo lėšomis ties nustatyta vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui 

vandens apskaitos prietaisus ir užtikrinti jų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, 

reikalaujamą matavimų tikslumą ir LR metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti 

metrologinę patikrą. Vandens apskaitos prietaisai (nepriklausomai nuo jų darbo laiko) turi būti 

tikrinami Lietuvos standartizacijos departamento nustatyta tvarka. Už apskaitos prietaisų patikrą 

atsako Tiekėjas. 

3.4 įrengus, pakeitus ar patikrinus vandens apskaitos prietaisą (-us), surašyti dviem 

egzemplioriais Tiekėjo nustatytos formos aktą, kurį pasirašo Tiekėjo darbuotojas ir Vartotojas. 

Vienas šio akto egzempliorius įteikiamas Vartotojui, o kitas lieka Tiekėjui. Vartotojui atsisakius 

dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, aktas galioja, tačiau Tiekėjo darbuotojas apie 

atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abejuose akto 

egzemplioriuose;  

3.5. atlikti neeilinę vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą, jeigu Vartotojas įtaria, 

kad naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Jeigu patikrinus 

nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei 

patikrai patirtas Tiekėjo sąnaudas per 10 dienų nuo Tiekėjo sąskaitos išsiuntimo turi apmokėti 

Vartotojas;  

3.6. teikti Vartotojui informaciją apie tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę, jų 

pablogėjimą, avarijas, planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

pertrūkius ir kitus pokyčius, galinčius turėti įtakos vartotojų sveikatai ir gyvenimo kokybei, vandens 

infrastruktūros naudojimą, jos plėtrą, vandens kainas pagal Informacijos apie geriamojo vandens 

tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594 (Valst. Žin., 2007, Nr. 

3-134), nustatytą tvarką.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=290376&b=
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4. Tiekėjas gali laikinai nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) 

nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą Vartotojui šiais atvejais: 

4.1 dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto 

ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo.  

4.2 jeigu Vartotojas neapmoka už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą daugiau kaip 30 

dienų, skaičiuojant nuo atsiskaitymo laikotarpio paskutinės dienos – ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki 

numatomo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo laikino nutraukimo, sustabdymo ar 

apribojimo raštu įspėjęs įsiskolinusį abonentą.  

4.3 kai geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina laikinai 

nutraukti, sustabdyti ar apriboti siekiant išvengti avarijos vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo 

infrastruktūroje arba avariją likviduoti, taip pat kai Tiekėjas arba maisto kontrolės institucija nustato 

tiekiamo geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą, kai geriamojo vandens vartojimas kelia 

riziką žmonių sveikatai ir gyvybei. 

4.4 Vartotojo prašymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki geriamojo vandens 

tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikino sustabdymo. Laikinai sustabdęs geriamojo 

vandens tiekimą Vartotojo prašymu, Tiekėjas gali reikalauti sumokėti už atjungimo (prijungimo) 

paslaugą jo nustatytą atjungimo (prijungimo) paslaugos kainą pagal Laikino atjungimo (prijungimo) 

prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 03-95 (Žin., 2007, Nr. 5-259). 

5. Vartotojas privalo:  

5.1 teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais 

teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, 

geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir nuotekų šalinimo įrenginius, užtikrinant jų 

būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus;  

5.2 užtikrinti, kad alternatyvaus geriamojo vandens šaltinio sistema nebūtų sujungta su 

Tiekėjo eksploatuojama centralizuota vandens tiekimo sistema; 

5.3 užtikrinti Vartotojo gyvenamajame name ir (ar) teritorijoje esančių geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą, o juos pažeidus, atlyginti Tiekėjo 

patirtus nuostolius; 

5.4 nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti Vandens tiekėjui apie 

pastebėtą avariją, gaisrą, geriamojo vandens apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius 

pažeidimus, susijusius su geriamojo vandens naudojimu ir nuotekų tvarkymu;  

5.5 nuolat stebėti vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų būklę, pastoviai atlikti jų 

profilaktiką. 

5.6 ne vėliau kaip per 10 dienų informuoti Tiekėją apie Vartotojo duomenų, nurodytų 

Sutartyje pasikeitimus ir pateikti juos patvirtinančius dokumentus. Visas teisines pasekmes, 

atsirandančias už šiame punkte nustatytos pareigos nevykdymą, prisiima Vartotojas;  

5.7 kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant 

apmokėjimo dokumentą -atsiskaitymo knygelę- pagal paties Vartotojo nuskaitytus apskaitos 

prietaisų rodmenis. 

5.8 leisti Tiekėjo atstovams, pateikusiems Tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo 

nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis,. įeiti į Vartotojo patalpas ir/ar teritoriją ir sudaryti sąlygas 

(užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų priėjimą prie vandens apskaitos prietaiso (-ų)) 

patikrinti vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, atlikti 

metrologinę patikrą, juos pakeisti bei apžiūrėti vandens ir nuotekų tinklus.  

6. Į Tiekėjo eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą draudžiama išleisti/šalinti:  

6.1 daiktus ir/arba medžiagas, galinčias užkimšti arba sugadinti nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros ar nuotekų valymo įrenginių elementus, sutrikdyti jų veiklą; 

6.2 medžiagas, galinčias sukelti gaisrą ar sprogimą; 

6.3 medžiagas, galinčias pakenkti nuotekų valymo įrenginius aptarnaujančių darbuotojų 

sveikatai; 

6.4 medžiagas, galinčias trikdyti normalų nuotekų valymo įrenginių darbą ar dumblo 

apdorojimą; 

6.5 atliekas. 

7. Vartotojui draudžiama be Tiekėjo sutikimo: 

7.1 savavališkai rekonstruoti ar perkelti į kitą vietą apskaitos mazgą; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=290713&b=
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7.2 uždarinėti sklendes Tiekėjo eksploatuojamuose tinkluose. 
 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

8. Tiekėjas:  

8.1. nutraukdamas sutartį savo iniciatyva, nesant Vartotojo kaltės, ar nevykdydamas šia 

Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi kompensuoti 

Vartotojui visas su tuo susijusias išlaidas;  

8.2 atsako už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą šioje 

Sutartyje numatytomis sąlygomis; 

8.3 neatsako už: 

8.3.1 geriamojo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrų pablogėjimą, 

jeigu nustatoma, kad šie parametrai pablogėjo Vartotojui nuosavybės teise priklausančiuose ar kitais 

teisėtais pagrindais valdomuose ar naudojamuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, 

geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose, už kurių eksploatavimą yra atsakingas 

pats Vartotojas; 

8.3.2 vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį) ir nuotekų šalinimą, kai objektas prie 

vandens tiekimo ar nuotekų tinklų yra prijungtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

9. Vartotojas: 

9.1 nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Tiekėjo patirtą žalą.  

9.2 visiškai atsiskaityti su vandens tiekėju už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas 

nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti sutartį, kai patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo 

ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, perleidžia kito asmens nuosavybėn. 

9.3 eksploatuoja vandentiekio įvadą nuo įvadinio šulinio ant magistralinės linijos, bei 

buitinių nuotekų išvadą iki pirmojo šulinio ant magistralinės linijos, kurie nėra perduoti į Tiekėjo 

balansą ir yra Vartotojo nuosavybė. Privačiose valdose tinklus ekploatuoja Vartotojas. 

10. Vartotojui nevykdant arba netinkamai vykdant šioje sutartyje nurodytų jam priklausančių 

piniginių prievolių Tiekėjas turi teisę viešai skelbti informaciją apie Vartotoją ir jo įsiskolinimą, 

šiuos duomenis įtraukti į asmenų skolų registrus ir be Vartotojo atskiro sutikimo trečiajam asmeniui 

pavesti su skolos išieškojimu susijusius veiksmus (priminimų bei raginimų siuntimą ir/ar įteikimą 

duomenų apie Vartotoją ar jo įsiskolinimą tvarkymą bei skelbimą viešuose sąrašuose, ieškinių 

pateikimą ir pan.), taip pat perleisti visą reikalavimą ar jo dalį. Vartotojas privalo padengti visas su 

skolos išieškojimu susijusias Tiekėjo išlaidas ir atlyginti kitus patirtus nuostolius. 
 

IV. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ 

NUSTATYMAS 

 

11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir 

keičiamos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. Vartotojas už suvartotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo 

paslaugas moka pagal Jonavos rajono savivaldybės ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos sprendimu patvirtintą tarifą. 

12. Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas 

Tiekėjas praneša Vartotojui, apie tai paskelbdamas vietos spaudoje ne vėliau kaip likus 30 dienų iki 

geriamojo vandens tiekimo kainų įsigaliojimo. 
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V. ATSISKAITYMO TVARKA 
 

13. Už suvartotą geriamąjį vandenį ir pašalintas nuotekas Vartotojas atsiskaito vieną kartą 

per mėnesį, įskaitant pardavimo kainą, užpildant apmokėjimo dokumentą (atsiskaitymo knygelę). 

14. Vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas turi 

apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės 

kalendorinės dienos. Laiku neatsiskaitęs už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų 

tvarkymo paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojami delspinigiai LR įstatymų 

numatyta tvarka. 

15. Tiekėjo priimtų iš Vartotojo tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo 

vandens kiekiui. 

16. Vartotojas, turintis alternatyvų vandens tiekimo šaltinį, privalo įsirengti vandens 

apskaitos prietaisą savo lėšomis ir mokėti už pašalintas nuotekas pagal apskaitos prietaiso 

parodymus užpildant apmokėjimo dokumentą (atsiskaitymo knygelę). Vandens apskaitos prietaisas 

turi atitikti metrologinius reikalavimus. Vietoj vandens apskaitos prietaiso Vartotojas gali įsirengti 

nuotekų apskaitos prietaisą 

17. Vartotojui išleidus į Tiekėjo nuotekų tinklų infrastruktūrą sutarties 6 punkte aprašytas 

draudžiamas išleisti/šalinti medžiagas, daiktus, atliekas, kurios sutrikdo tinklų ar nuotekų valyklos 

darbą, už padarytus nuostolius apmoka Vartotojas. 

18. Jei geriamojo vandens apskaitos mazgas yra įrengtas Vartotojo patalpose ir/ar teritorijoje, 

dėl abonento kaltės yra sudaužytas, sugadintas, savavališkai nuimtas, tai Vartotojas turi atlyginti 

vandens tiekėjui prietaiso įsigijimo ir įrengimo sąnaudas. 

19. Tiekėjui patikrinimo metu nustačius, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisas įrengtas 

Vartotojo patalpose ir/ar teritorijoje yra sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista 

geriamojo vandens apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie 

geriamojo vandens apskaitos prietaiso, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos 

priemonės vandens apskaitos prietaiso sparnuotei stabdyti norint sumažinti apskaitos prietaiso 

rodmenis (apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės 

ant apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas 

apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas) ir apie šiuos pažeidimus nebuvo 

informuotas Tiekėjas (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.), vartotojo sunaudoto 

geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių 

šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą. Tokiu būdu sunaudoto 

geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas už ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį iki minėtų 

pažeidimų nustatymo. Pašalinus pažeidimus, vandens kiekis neperskaičiuojamas. 

20. Jeigu Vartotojo patalpose neįrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas arba jeigu 

geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl Vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo 

skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir Vartotojas informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio 

priemonėmis ir pan.) Tiekėją apie šį gedimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kol bus įrengtas ar 

pakeistas geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių 

geriamojo vandens suvartojimo vidurkį. 

21. Jeigu Tiekėjas negali patekti į Vartotojo patalpas ir/ar teritoriją patikrinti geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų rodmenis ir jų eksploatacijos sąlygas, techninę būklę, atlikti metrologinę patikrą, 

juos įrengti ar pakeisti, patikrinti vandentiekio įvado techninę būklę (toliau – atlikti tam tikrus 

veiksmus), Vartotojo adresu išsiunčiamas registruotas laiškas su motyvuotu raštu. Šiuo raštu Vartotojo 

prašoma per 30 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško gavimo dienos informuoti (raštu, telefonu, 

elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) apie jam tinkamą laiką nuo 7 iki 16 val., kuomet Tiekėjas 

galėtų atlikti tam tikrus veiksmus. Taip pat Vartotojas informuojamas, kad per 30 kalendorinių dienų 

nuo registruoto laiško gavimo dienos neinformavus Tiekėjo apie jam tinkamą laiką įleisti vandens 

tiekėjo atstovą į patalpas ir/ar teritoriją ir (arba) atsisakius įleisti Tiekėjo atstovą, atlikti tam tikrus 

veiksmus, nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas 

(vartotojas) informavo, kad atsisako įleisti vandens tiekėją atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma 

kalendorinė diena praėjus registruotame laiške nurodytam terminui) geriamojo vandens sunaudojimas 

bus skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas. Vartotojui 

apskaičiuotas geriamojo vandens kiekis, patikrinus geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, 

neperskaičiuojamas. 
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VI. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
 

22. Tiekėjas ir Vartotojas įsipareigoja vykdyti šią sutartį, vadovautis LR geriamo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Lietuvos Respublikos įstatymo 2006m. liepos 13d. Nr. X-764 

aktualia redakcija), Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros 

taisyklėmis (LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. D1-629 aktualia redakcija), 

atitinkamais LR įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais.  

23. Ginčai, kilę vykdant šią sutartį, nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka.  

24. Vartotojas turi teisę ginčą spręsti neteismine tvarka kreipdamasis į: 

a) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba www.vvtat.lt, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius 

b) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. www.regula.lt, Verkių g. 25C-1, 08223 

Vilnius 

c) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. www.vmvt.lt, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius. 

25. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus. Jei nei viena iš šalių 

nepareiškia noro nutraukti sutartį, ji tęsiama toliau. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:  

a) šalių susitarimu; 

b) jei viena iš šalių nevykdo įsipareigojimų; 

c) kitais LR įstatymų numatytais atvejais. 

26. Apie sutarties nutraukimą šalys praneša prieš 30 kalendorinių dienų. 

27. Laikantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, visa informacija Vartotojui 

apie Sutarties vykdymą, vandens tiekimą, bei nuotekų tvarkymą bus teikiama šioje Sutartyje 

nurodytais būdais (Sutartyje nurodytu Vartotojo pašto adresu, telefono numeriu ar/ir elektroninio 

pašto adresu) ir/arba internetiniu būdu per elektroninio vandens apskaitos prietaisų deklaravimo 

sistemą. Pageidaujamus informacijos gavimo būdus Vartotojas gali keisti bei pildyti pateikdamas 

atskirą rašytinį prašymą. 

28. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai. 

29. Vykdydamas šią Sutartį, Vandens tiekėjas tvarko šioje Sutartyje ir Vartotojui pateiktame 

Pranešime apie asmens duomenų tvarkymą nurodytus Vartotojo asmens duomenis. Plačiau apie 

Vartotojo teises ir tai, kaip Vandens tiekėjas vykdo asmens duomenų tvarkymą - 

http://www.jonavosvandenys.lt/asmens-duomenu-apsauga/. Vandens tiekėjui teisė Sutarties vykdymo 

tikslais tvarkyti Vartotojo asmens kodą (Pasirašyti vartotojo pasirinktame laukelyje): 

 

Suteikiama      Nesuteikiama 

 

 

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

VANDENS TIEKĖJAS  VARTOTOJAS 

UAB „Jonavos vandenys”  Vardas 

Kranto g. 9, 55249 Jonava  Pavardė 

Įmonės kodas 256564350  Asmens kodas 

PVM mokėtojo kodas LT565643515  Adresas 

a.s. Nr. LT474010043900060397  

Luminor Bank AB 

 

Tel. Nr. 

Tel./faks. +370 349 54806 

El. paštas: administracija@jonavosvandenys.lt  

 

El. paštas. 

l.e. direktoriaus pareigas  

Romas Keliauskas 

 

  

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)  (parašas) 

A. V.   

 

mailto:administracija@jonavosvandenys.lt

