
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 „SŪDUVOS VANDENYS“ 

  

TVIRTINU 

L.e.p. Direktorius 

Gintautas Jankauskas 

  
VANDENYJE IŠTIRPUSIŲ HALOGENINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ ŠALINIMO 

IŠ VANDENTIEKIO SISTEMOS ATNAUJINTAS PRIEMONIŲ 
P L A N A S 

  
2018-08-01 

Marijampolė 

  
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

vykdymas 

Atsakingas asmuo Pastabos 

1. Iki 2018 m. liepos 27 d. 

atstatyti vandens tiekimą iš 

antros vandenvietės, adresu 

Borisevičiaus g. Nr. 11, 

Marijampolė 

2018-07-23 

2018-07-26 

Vandens gavybos 

cecho meistras 

Edvardas Bučionis 

Fiksuojama 

žurnale. 2018 m. 

liepos 27 d. 

atstatytas 

geriamojo vandens 

tiekimas. 

2. Gavus pranešimus iš Vartotojų 

apie nepriimtiną vandens skonį 

ir kvapą tiekiamame 

vandenyje, atlikti kvartalinių 

tinklų arba įvado plovimą 

  

Pastoviai L.e.p.Tinklų cecho 

viršininkas Evaldas 

Tasiukevičius 

Surašyti tinklų 

plovimo aktai. 

3. Paruošti filtrų efektyvumo ir 

higienos būklės stebėsenos 

planą ir techninę specifikaciją 

vandens gerinimo sistemos 

rekonstrukcijos ir 

modernizavimo projekto 

paruošimui 

2018-07-26 Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

Paruoštas 

Marijampolės 

miesto geriamojo 

vandens ruošimo 

įrenginių 

efektyvumo ir 

higieninės būklės 

stebėsenos planas. 

4. Informuoti Vartotojus apie 

tiekiamo geriamojo vandens 

kokybę bendrovės 

internetiniame puslapyje 

Pastoviai L.e.p.direktorius 

Gintautas 

Jankauskas 

Informacija 

talpinam 

bendrovės 

internetiniame 

puslapyje. 

5. Plauti gatvių vandentiekio 

tinklus su mažais vandens 

tekėjimo greičiais: Draugystės 

g., Beržų g., Punsko g., 

Sasnavos g., Marijampolė 

2018-07-24 – 

2018-07-27 

L.e.p.Tinklų cecho 

viršininkas Evaldas 

Tasiukevičius 

Surašyti tinklų 

plovimo aktai. 

6. Informuoti visus geriamojo 

vandens vartotojus, kai blogėja 

geriamojo vandens 

Pagal poreikį L.e.p.direktorius 

Gintautas 

Jankauskas 

Bendrovės 

internetiniame 

puslapyje 



mikrobiologiniai ar (ir) 

toksiniai (cheminiai) rodikliai. 

7. Organizuoti skubių pranešimų 

vaikų ugdymo, sveikatos 

priežiūros, viešojo maitinimo 

įstaigoms ar maisto įmonėms 

teikiamą, kai blogėja geriamojo 

vandens mikrobiologiniai ar 

(ir) toksiniai (cheminiai) 

rodikliai arba dėl vandentiekio 

avarijų sutrinka geriamojo 

vandens tiekimas šiems 

objektams. 

Pagal poreikį Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

Laboratorijos 

vedėja Irena 

Jaškevičienė 

Įvykus 

ekstremaliai 

situacijai, telefonu 

bus informuojama 

vaikų ugdymo, 

sveikatos 

priežiūros ir 

viešojo maitinimo 

įstaigos. 

Informacija bus 

skelbiama 

bendrovės 

internetiniame 

puslapyje. Pagal 

poreikį minėtos 

įstaigos bus 

aprūpinama 

geriamuoju 

vandeniu. 

8. Atsakingus darbuotojus 

pasirašytinai supažindinti su 

įsakymu dėl pranešimų apie 

vandens tiekimo sąlygų 

pasikeitimą teikimo 

Marijampolės valstybinei 

maisto ir veterinarijos tarnybai, 

Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Marijampolės departamentui, 

Marijampolės savivaldybės 

administracijai.         

  

  

2018-07-30 Administratorė 

Aušra Navickienė 

Paruoštas 

įsakymas 

dėlpranešimų apie 

vandens tiekimo 

sąlygų pasikeitimą 

teikimo ir 

pasirašytinai 

supažindinti 

atsakingi 

darbuotojai. 

9. 2-o kėlimo vandentiekio stočių 

teritorijose genėti medžius ir 

pjauti žolę. 

2018-08-06 – 

2018-008-12 

Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

  

10. Aplink 2-o kėlimo 

vandentiekio stotį, esančią 

Vasaros g. Nr. 7, Marijampolė, 

pašalinti nereikalingus daiktus. 

2018-08-07 Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

L.e.p.Tinklų cecho 

viršininkas Evaldas 

Tasiukevičius 

  

11. R.Juknevičiaus g., 

Marijampolė, DN250, L-160 m 

vandentiekio liniją atjungti nuo 

bendros sistemos, perjungiant 

vieną vartotoją. 

2018-08-09 L.e.p.Tinklų cecho 

viršininkas Evaldas 

Tasiukevičius 

  



12. 1-os vandenvietės vandens 

gerinimo įrenginių 2-o filtro, 

adresu Vasaros g. Nr. 7, 

Marijampolė, paruošimas 

remonto darbams. 

2018-08-10 Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

  

13. Vandens vežimo, 

hidrodinaminių mašinų 

užpildymo vietoje įrengti 

vandens surinkimo šulinėlį. 

2018-08-10 L.e.p.Tinklų cecho 

viršininkas Evaldas 

Tasiukevičius 

  

  


