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I. BENDROJI DALIS 

1.1.Vienkartinė vandens pirkimo paslauga asmenims (Pirkėjams) atliekama kai iškyla 

poreikis būtinųjų reikmių užtikrinimui (nesant galimybės gauti vandens centralizuotai iš Tiekėjo 

tinklų ), t. y. asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, nesusijusiems su verslu, 

prekyba. Pirkėjai kreipiasi dėl atvežamo geriamojo vandens, kuris pristatomas specialia mašina 

vandeniui vežti ir išpilamas į klientui priklausančias talpas (bačkas, šulinius ir kt.).  

II . PASLAUGOS UŽSAKYMAS 

2.1. Pagal vienkartinį užsakymą Pirkėjas užpildo laisvos formos prašymą (Priedas Nr.1) ir 

pateikia jį el. paštu info@telsiuvandenys.lt, abonentinis@telsiuvandenys.lt arba atvykus į UAB 

„Telšių vandenys“ pardavimų skyrių 11,14 kab.  Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys:  

2.1.1. Vardas, pavardė; 

2.1.2. Objekto savininko registracijos adresas ir objekto, į kurį atvežamas vanduo, adresas; 

2.1.3. Užsakomas atvežti vandens kiekis, m
3
; 

2.1.4. Tikslus atstumas iki objekto vežant ir grįžtant, km;  

2.1.5. Pageidautina vandens pristatymo data;  

2.1.6. Elektroninio pašto adresas, telefono numeris; 

2.2. Pirkėjui prašymą pateikus, o Tiekėjo vadovui suteikus leidimą atlikti paslaugą, 

prašymas išnagrinėjamas pirkimų skyriuje. 

2.3. Jei Pirkėjas nori atlikti vienkartinį vandens pirkimą ir prašyme nurodo pristatymo datą, 

vanduo bus pristatomas per 1-2 d. d. nuo užsakymo gavimo, nebent pirkėjas užsisako vandens 

vėlesniam laikui. 

III. PASLAUGOS ĮKAINIAI 

3.1. Paslaugos kaina susideda iš dviejų dalių ir nustatoma: 
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3.1.1. Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos ir Telšių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais dėl UAB „Telšių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo, vandens Pirkėjams taikomos patvirtintos 

galiojančios geriamojo vandens tiekimo kainos; 

3.1.2. Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos  Sprendimu dėl UAB „Telšių 

vandenys“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo, 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-260 Telšiai – 

vandens atvežimui naudojamos  mašinos ZIL 130 (talpos tūris 6 m
3
) nuoma (mechanizmų nuoma) 

už miesto ribų - 46,79 Eur/val. (kaina be PVM) ir 0,17 Eur/ 1 km (kaina be PVM), miesto ribose 

taikomas tik mechanizmų nuomos tarifas.  

IV. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ 

4.1. Pirkėjui pagal paslaugų užsakymą nuvežtas vandens kiekis apmokestinamas išrašant 

vienkartines geriamojo vandens pirkimo PVM sąskaitas – faktūras: vieną už geriamąjį vandenį 

pagal p.3.1.1., antrą už mechanizmų nuomą pagal p. 3.1.2: 

4.1.1. Prieš išrašant PVM sąskaitą - faktūrą už mechanizmų nuomą, iš mechaninės tarnybos 

gaunamas užpildytas mechanizmų nuomos lapas, pasirašytas atlikusio paslaugą atsakingo 

darbuotojo, kuriame nurodytas atliktos paslaugos tikslus atstumas bei laikas. (Priedas Nr.2).  

4.1.2. Pagal šiuos pateiktus duomenis abonentinio (pirkimo skyriaus) buhalteris – 

sąskaitininkas išrašo dvi sąskaitas: PVM sąskaitą – faktūrą mechanizmų nuomai „Rivilės“ 

(buhalterinės apskaitos) programoje ir PVM sąskaitą – faktūrą geriamam vandeniu pirkti „Edranos“ 

(pirkimo skyriaus) programoje. 

4.2. Išrašytos PVM sąskaitos - faktūros Pirkėjui pateikiamos el. paštu tą pačią dieną, arba 

atvykus į skyrių. 

V. ATSISKAITYMO TVARKA 

5.1. Pirkėjas, gavęs sąskaitas už suteiktas vienkartines pirkimo paslaugas, apmoka Tiekėjui 

ne vėliau kaip per einamojo mėnesio 10 dienų ir apie tai praneša, pateikdamas apmokėjimo 

dokumentą (kopiją) elektroniniu paštu saskaitos@telsiuvandenys.lt, abonentinis@telsiuvandenys.lt  

arba atvykęs į UAB „Telšių vandenys“ pardavimų skyrių 11 kab. arba tel.8 (444) 54000, 8 (444) 

60729, 865847933, 865093301. 

5.2. Pirkėjas ir Tiekėjas privalo vykdyti šiame Apraše abiejų šalių priimtus įsipareigojimus. 

5.3. Pirkėjui neapmokėjus už suteiktas vienkartines vandens pirkimo paslaugas pagal aprašo 

p. 5.1, įsiskolinimas išieškomas vadovaujantis nustatyta teisine tvarka. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Šiame Apraše yra nustatyta tvarka aprūpinti geriamuoju vandeniu atliekant vienkartinę 

vandens pirkimo  paslaugą, kai asmenys neturi kito vandens šaltinio. 
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6.2. Šis Aprašas keičiamas ir papildomas bendru sprendimu. 

6.3. Atvežamo vandens pirkimo kainos skelbiamos Tiekėjo internetinėje svetainėje. 

_____________________________________ 


