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2018-08-10 

Marijampolė 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

vykdymas 

Atsakingas asmuo Pastabos 

1. Filtrų salės ir filtrų vamzdynų 

galerijos patalpų sandarumo 

tikrinimas (durų, langų, 

ventiliacijos sistemų) ir 

švaraus vandens rezervuarų 

oro alsuoklių sandarumo 

tikrinimas. 

Kartą per mėnesį Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

Surašomas 

patikrinimo aktas. 

2. Virš vandens gerinimo filtrų 

įrengti baktericidines lempas. 

Iki 2018-10-01 Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

  

3. Švaraus vandens rezervuarų 

avarinio persipildymo linijų 

sifonų užpildymas. 

Kartą ketvirtyje Vandens gavybos 

cecho meistras 

Edvardas Bučionis 

Surašomas sifonų 

užpildymo aktas. 

4. Vykdyti pastovų geriamojo 

vandens, esančio 

rezervuaruose, dezinfekavimą 

natrio hipochloritu su 

liekamojo chloro 

koncentracija iki 0,1 mg/l. 

Pastoviai Vandens gavybos 

cecho meistras 

Edvardas Bučionis 

Liekamojo chloro 

likutis fiksuojamas 

vandens 

dezinfekavimo 

žurnale. 

5. Antro kėlimo vandentiekio 

stočių teritorijose genėti, 

šalinti medžius, pjauti žolę. 

Vykdyti vandenviečių 

gręžinių paviljonų 

ventiliacijos angų ir gręžinių 

apsaugos zonų teritorijos 

priežiūrą.  

Nuolat Vandens gavybos 

cecho meistras 

Edvardas Bučionis 

  

6. Vandenviečių teritorijose 

esančiuose atviruose vandens 

telkiniuose naikinti 

bestuburių lervas, naudojant 

biologines priemones. 

Du kartus 

metuose 

Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

Surašomas darbų 

atlikimo aktas. 

7. Vandenvietėse įrengtuose 

stebėjimo taškuose imti 

geriamojo vandens 

Kartą per savaitę Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

  



pavyzdžius bestuburių 

nustatymo kontrolei. 

8. Įrengtuose kontroliniuose 

stebėjimo taškuose (40-yje 

gyv.namų įvadų) imti 

geriamojo vandens 

pavyzdžius bestuburių lervų 

nustatymo kontrolei 

Kartą per mėnesį Laboratorijos 

vedėja Irena 

Jaškevičienė 

Surašomas tyrimų 

protokolas. 

9. Pagal kontroliniuose 

stebėjimo taškuose nustatytą 

taršą vykdyti kvartalinių arba 

atskirų grupių namų 

geriamojo vandens tiekimo 

tinklų plovimą. 

Nustačius poreikį L.e.p.Tinklų cecho 

viršininkas Evaldas 

Tasiukevičius 

Surašomas plovimo 

aktas. 

10. Prieš geriamojo vandens 

filtravimą įrengti oro 

padavimą nitrifikacijos 

procesams paspartinti. 

Iki 2018-09-16 Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

  

11. 1-oje vandenvietėje, adresu 

Vasaros g. Nr. 7, 

Marijampolė, vandens filtre 

Nr. 2 pakeisti filtravimo 

įkrovą. 

Iki 2018-11-16 Vandens gavybos 

cecho viršininkas 

Vidas Palaikis 

  

12. Parengti Marijampolės miesto 

geriamojo vandens tiekimo 

tinklų hidraulinį modelį, 

įdiegiant nutekėjimų 

informavimo sistemą. 

2019-10-01 Direktoriaus 

pavaduotojas 

gamybai 
  

 

 


