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DĖL VIEŠAI TIEKIAMO  GERIAMOJO VANDENS JONAVOS M. IR  RAGOŽIŲ 

KAIMO VARTOTOJAMS  

UAB „Jonavos vandenys“ informuoja, kad Jonavos miesto ir Ragožių k. gyventojams 

tiekiamas geriamasis vanduo atitinka visus higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Siekiant 

užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę buvo įgyvendinamas  2021 m. sausio 18 d. pateiktas 

priemonių planas.  Didžioji dalis priemonių jau yra įvykdyta. Pateikiame informaciją apie atliktus 

darbus:  

1. Pakeisti visų Pabartonių vandenvietės eksploatuojamųjų gręžinių šachtų vamzdynai. 

2. Pasitelkus specialistų pagalbą ir įvertinus eksploatuojamų gręžinių būklę bei išgaunamo  

vandens kokybės rodiklius, buvo atsisakyta dviejų galimai problematiškų gręžinių, o vietoje jų, 

atlikus reikiamus vandens kokybės tyrimus, pradėti eksploatuoti du buvę užkonservuoti gręžiniai. 

3. Specialistams įvertinus tam tikras technologinio proceso grandis ir pateikus išvadas, atliktos  

korekcijos filtrų plovimo dažnumo procese, pakoreguoti filtrų plovimo ciklų parametrai, 

sumontuota papildoma aeracinė pakopa "žalio" vandens linijoje, atsisakyta vienos iš buferinių talpų, 

paliktas nuolatinis minimalus geriamojo vandens dezinfekavimas natrio hipochlorito tirpalu. Dėka 

įvestų korekcijų vandens ruošimo technologiniame procese, išvalyto geriamo vandens kokybė 

palaipsniui ėmė gerėti. 

4. UAB „Artva“ atliko Pabartonių vandenvietės hidrogeologinį įvertinimą. Pateikus išsamią  

ataskaitą, išvadas bei rekomendacijas, atliktos korekcijos eksploatuojamų gręžinių rotacijoje, 

pakoreguoti išgaunamo vandens gręžinių debitai. 

5. Atliekamas nuolatinis vandens kokybės monitoringas technologiniame procese bei tam  

tikrose miesto vietose. Tyrimų rezultatai nuteikia optimistiškai, nes vandens kokybės rodikliai 

gerėjo palaipsniui ir paskutiniai rezultatai rodo, kad geriamasis vanduo Jonavos mieste ir Ragožių 

k. nuo š. m. birželio 8 d. atitinka higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. 

 

PRIDEDAMA: 

1.  Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras, Mokyklos g.6,Jonava nuo 2021.02.01 

(protokolo Nr.102) iki dabar (protokolo Nr.585); 

2. UAB „Baltasis pyragas“, Sodų g. 3A, Jonava nuo 2021.02.01 (protokolo Nr.105) iki 

dabar (protokolo Nr.588); 

3. Jonavos vandens gerinimo įrenginiai, po filtrų, Kranto g. 9, Jonava nuo 2021.02.08 

(protokolo Nr.144) iki dabar (protokolo Nr.572); 

4. UAB „Jonavos vandenys“, administracinės patalpos, Kranto g. 9, Jonava nuo 

2021.02.15 (protokolo Nr.162) iki dabar (protokolo Nr.458); 

5. Pradinė mokykla, Smėlio g.11, Jonava nuo 2021.03.15 (protokolo Nr.252) iki dabar 

(protokolo Nr.586); 

6. Geriamojo vandens paėmimo kolonėlė, Stoties g. 23, Jonava nuo 2021.05.10 (protokolo 

Nr.490) iki dabar (protokolo Nr.589); 

7. Gyv. Petrusevičius, Taikos g.18, Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos raj. nuo 2021.06.01 

(protokolo Nr.563) iki dabar (protokolo Nr.587). 

Direktorius                                                                                            Romas Keliauskas 

Edvinas Martusevičius, ( 8611) 15573  
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