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Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. B1-297

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
 Panevėžio departamentas

(įstaigos pavadinimas)

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SUBJEKTO PATIKRINIMO AKTAS

2022 m. spalio    18 d. Nr. 45VAND-350

(data)

Rokiškio r. sav., Skemai
(vieta)

Patikrinimo aktą surašęs pareigūnas (ai)
1 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Aušra Strumskienė
2 Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Virginija Janulytė-Pranaitienė

Pavedimas 2022-10-17 Nr.
0423896/45FIS-2322

Patikrinimo rūšis Planinis

Patikrinimo tikslas
vandens ruošimo kontrolė, vandens tiekimo kontrolė, bendriesiems reikalavimams geriamojo vandens programinės priežiūros
vykdymo kontrolė

Ūkio subjektas
SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 190796039, Skemų pansionato vandenvietė, Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškio
kaimiškoji sen., Skemai
Registro numeris: 730000175
Rizikos grupė: Vidutinės rizikos grupė

Ekonominės veiklos rūšys
Pagrindinė Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, 36.0

Patikrinime dalyvavęs (-ę) tikrinamo ūkio subjekto įgaliotasis (-ieji) darbuotojas (-ai)
Energetikas  Gediminas Kančys, 861639787, 

Vartotojų skundai
-

Paskutinis patikrinimas atliktas 2022.02.24 aktas Nr. 45VAND-261
(data)

Trūkumų šalinimas
Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai pašalinti.
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Ūkio subjekto patalpų/veiklos pakeitimai/atnaujinimai
Pakeitimų nebuvo atlikta.

Nustatyta:
KT-2-2-2-D2 „Geriamojo vandens tiekimo subjektų valstybinė kontrolė”
Eil.
Nr.

Reikalavimas Atitiktis
Taip/Ne/
Netikrinta

Pastabos

1 Ar vandenvietės 1-oji juosta (griežto režimo apsaugos
juosta) apsaugo vandenvietę nuo taršos, joje vykdoma
veikla tiesiogiai susijusi su požeminio vandens
paėmimu, gerinimu ir tiekimu?

Taip Vandenvietės griežto rėžimo apsaugos juosta tvarkinga,
apželdinta, aptverta. Vandens tiekimo įrenginiai
užrakinti. Ūkinė ir kita veikla nevykdoma. 

2 Ar vandenvietės taršos apribojimo juostos teritorijoje
(ūkio subjektui priklausančioje teritorijoje)  vykdoma
veikla bakteriologiškai ar cheminėmis medžiagomis
neužteršia požeminio vandens? (taikoma I ir II grupės
vandenvietėms, iš kurių išgaunama vidutiniškai iki 99
m kūb vandens per parą)

Taip Vandenvietės taršos apribojimo juostose ūkinė veikla,
galinti užteršti požeminį vandenį, nevykdoma. 

3 Ar vandenvietės 2, 3-oje juostose (ūkio subjektui
priklausančioje teritorijoje) nėra vykdoma ribojama
mikrobiologinę ir (arba) cheminę taršą galinti sukelti
ūkinė veikla? (taikoma I ir II grupės vandenvietėms, iš
kurių išgaunama 100 ir daugiau m kūb vandens per
parą, III grupės požeminio vandens neatsižvelgiant į
išgaunamą vandens kiekį)

Taip Ūkinė veikla nevykdoma, išgaunama apie 80 kūb. m.
vandens per parą.

4 Ar vandenvietės apsaugos zonos teritorijoje (ūkio
subjektui priklausančioje teritorijoje) visi gręžiniai
naudojami (išskyrus konservuotus)?

Taip Yra naudojamas 1 gręžinys, nenaudojamas yra vienas.

5 Ar požeminio vandens gręžinių eksploatacinės kolonos
viršus yra ne žemiau kaip 0,3 m virš siurblinės dugno
ar kito pagrindo?

Taip Požeminio vandens gavybos gręžinių galvutė sandari,
paviršinis vanduo nepatenka į gręžinį ar už jo
apsauginių kolonų. Gręžinio kolona dirbtinai
paaukštinta, kad gruntiniai ir požeminiai vandenys
neapsemtų gręžinio galvutės.

6 Ar požeminio vandens gręžinių galvutė sandari? Taip Požeminio vandens gavybos gręžinių galvutė sandari,
paviršinis vanduo nepatenka į gręžinį ar už jo
apsauginių kolonų.

7 Ar požeminio vandens gręžinių konstrukcijoje
numatytos mėginių paėmimo vietos?

Taip Numatytos mėginių paėmimo vietos iš gręžinio,
sumontuoti čiaupai.

8 Ar į geriamąjį vandenį nepatenka  gręžiniams įrengti
naudojamų medžiagų ar sudedamųjų dalių kiekis,
pažeidžiantis Lietuvos higienos normoje HN 24:2017
nustatytus rodiklius ir parametrų vertes ir tiesiogiai ar
netiesiogiai galintis kelti pavojų geriamojo vandens
vartotojų sveikatai?

Taip

9 Ar gręžiniai tinkamai užkonservuoti ? Taip Yra vienas užkonservuota gręžinys. Artezinio gręžinio
Nr. 12495 tamponavimo aktas 2011-12.
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10 Ar geriamojo vandens ruošimo priemonės (išskyrus
biocidus) geros būklės, tinkamai naudojamos,
prižiūrimos, laikomos, saugios, nesukelia
nepageidaujamų vandens kokybės pokyčių?

Taip

11 Ar geriamojo vandens ruošimo technologija pritaikyta
konkrečioms vandens savybėms?

Taip Įrengta vandens gerinimo stotis su vandens
nugeležinimu, uždaro tipo įrenginiais, automatizuota,
atvirų rezervuarų, alsuoklių nėra. Ventiliacijos angos
užsandarintos. Sumontuoti 2 filtrai ir 2 oksidacinės
talpos. Yra čiaupas mėginių atrinkimui.

12 Ar geriamojo vandens tiekimo priemonės geros būklės,
tinkamai naudojamos, prižiūrimos, laikomos, saugios,
nesukelia nepageidaujamų vandens kokybės pokyčių?

Taip

13 Ar teikiami pranešimai apie vandens tiekimo sąlygų
pasikeitimus teritorinei valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai ir vartotojams (jeigu tai
nurodyta sutartyje)?

Taip Nebuvo atvejų 2022 metais.

14 Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir
registruojami suplanuoti A grupės rodikliai (nurodyti
Lietuvos higienos normos HN 24:2017 21 p.)?

Taip Programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami
A grupės rodikliai, numatyta tirti 1 kartą per metus.
Paskutinis tyrimų protokolas 2022-05-27 Nr.
1-22/10709/1 CH, 2022-05-16 tyrimų protokolas Nr.
1-22/10709/1 J, tyrimų protokolas 2022-05-16 Nr.
1-22/10709/1 M. Geriamojo vandens saugos ir kokybės
rodiklių vertės nebuvo didesnės už ribines. 

15 Ar programinės priežiūros metu nustatomi ir
registruojami suplanuoti B grupės rodikliai (nurodyti
Lietuvos higienos normos HN 24:2017 22 p.)?

Taip Programinės priežiūros metu nustatomi ir registruojami
B grupės rodikliai, numatyta tirti per 2 metus. Tyrimų
protokolas 2022-05-16 Nr. 1-22/10709/1 M, 2022-07-25
tyrimų protokolas Nr. CH 4984/2022, tyrimų protokolas
2033-07-04 Nr. 6877. Geriamojo vandens saugos ir
kokybės rodiklių vertės nebuvo didesnės už ribines. 

16 Ar geriamojo vandens mėginiai imami  suplanuotose
mėginių ėmimo vietose (geriamojo vandens vartojimo
vietose, išskyrus atvejus, kai dalį vandentiekio
skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens
mėginių galima imti iš paruošto geriamojo vandens
patekimo į skirstomąjį tinklą vietų ir iš kitų vandens
tiekimo objekto teritorijos vietų)?	

Taip Mėginiai imami iš geriamojo vandens vartojimo vietų. 

17 Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo
vandens mikrobinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų
reikalavimus?

Taip Tirtų programinės priežiūros metu geriamojo vandens
mikrobinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų
reikalavimus.

18 Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo
vandens cheminių (toksinių) rodiklių vertės atitinka
teisės aktų reikalavimus?(jei neatitinka, nurodyti ar
taikoma išlyga)

Taip Tirtų programinės priežiūros metu geriamojo vandens
cheminių (toksinių) rodiklių vertės atitinka teisės aktų
reikalavimus.

19 Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo
vandens indikatorinių rodiklių vertės atitinka teisės
aktų reikalavimus? 

Taip Tirtų programinės priežiūros metu geriamojo vandens
indikatorinių rodiklių vertės atitinka teisės aktų
reikalavimus.
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20 Ar tiriamų programinės priežiūros metu geriamojo
vandens parametrų  (radiologinių rodiklių: radono,
tričio, indikacinės dozės, radionuklidų) vertės atitinka
teisės aktų reikalavimus?

Taip Vidutinio alfa ir vidutinio beta aktyvumo koncentracijos
bandymų protokolas Nr. AB-2022-634.

21 Ar imamasi taisomųjų veiksmų, reikalingų pažeistiems
geriamojo vandens mikrobiniams, toksiniams
(cheminiams), indikatoriniams (jei tai būtina žmonių
sveikatai apsaugoti) rodikliams atkurti?

Taip Neatitikčių atvejų (mikrobinių,  indikatorinių, cheminių)
geriamojo vandens rodiklių 2022 m. nebuvo nustatyta.

22 Ar apie pažeistus geriamojo vandens rodiklius,
veiksmus reikalingus tiems rodikliams atkurti,
papildomas saugumo priemones teisės aktų nustatyta
tvarka informuojama savivaldybės vykdomoji
institucija, VMVT teritorinis departamentas,
geriamojo vandens vartotojai?

Taip Neatitikčių atvejų (mikrobinių, indikatorinių, cheminių)
geriamojo vandens rodiklių 2022 m. nebuvo nustatyta.
Vartotojai informuojami elektroninėje erdvėje. Interneto
svetainės adresas www.skemai.lt.

23 Ar imamasi veiksmų, kai ištirto geriamojo vandens
parametrų (radiologinių rodiklių: radono, tričio,
indikacinės dozės, radionuklidų) vertės neatitinka
teisės aktų reikalavimų?

Netikrinta Tokių atvejų nebuvo

24 Ar apie geriamajame vandenyje esančių
radioaktyviųjų medžiagų keliamą pavojų vartotojų
sveikatai, taisomąsias priemones bei priemones, kurias
gali reikėti taikyti, informuojama savivaldybės
vykdomoji institucija, VMVT teritorinis
departamentas, geriamojo vandens vartotojai?

Netikrinta Tokių atvejų nebuvo. 

25 Ar darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą (turi tai
patvirtinančius dokumentus)

Taip Pateikta energetiko asmens medicininė knygelė. 

26 Ar užtikrinama, kad darbuotojai, galintys tiesiogiai
daryti įtaką vandens saugai ir kokybei, dirba išklausę
higienos įgūdžių mokymo kursą (turi tai
patvirtinančius dokumentus) 

Taip

27 Ar darbuotojams įrengtos persirengimo patalpos? Taip Vieta. 
28 Ar sudarytos sąlygos darbuotojų rankų higienai

užtikrinti, ar įrengti praustuvai?
Taip Vandenvietes prižiūrinčių darbuotojų rankų plovimui yra

pastatytas rankų praustuvas, yra dezinfekcinės
priemones.

Specialieji reikalavimai biocidinių produktų patikrinimui (KT-2-1-7-D1 „Specialiųjų reikalavimų biocidiniams produktams
kontrolės vykdymas“)
Eil.
Nr.

Reikalavimas Atitiktis
Taip/Ne/
Netikrinta

Pastabos

1 Ar naudojami biocidiniai produktai yra autorizuoti:
turi jiems išduotą galiojantį autorizacijos liudijimą?

Netikrinta Rankų dezinfekantas Sterisol tinka naudoti iki 10-2023. 

2 Ar naudojami biocidiniai produktai yra tinkamai
paženklinti: etiketėje pateikta informacija atitinka
nurodytą autorizacijos liudijime?

Netikrinta Originalios gamintojų pakuotės. 

3 Ar biocidiniai produktai laikomi, naudojami pagal
autorizacijos liudijime, etiketėje ir saugos duomenų
lape nurodytus reikalavimus ir sąlygas?

Netikrinta
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Papildoma informacija
Vandenvietė aprūpina geriamuoju vandeniu  400 gyventojus, per parą tiekia 80 kub. m. geriamojo vandens. Vartotojų pranešimų ir
skundų 2022 metais dėl Skemų pensionato vandenvietės tiekiamo geriamo vandens kokybės nebuvo gauta.
Tikrinimo metu buvo padarytos nuotraukos ir su jomis supažindintas ūkio subjektas. Nuotraukos saugomos VMVT Panevėžio
departamente kaip papildoma patikrinimo medžiaga el. laikmenoje.

Išvados ir nurodymai
Papildoma informacija.
Išvados. 
Ūkio subjektui poveikio priemonės netaikomos, veikla vykdoma vadovaujantis privalomaisiais teisės aktų reikalavimais.
Vandenvietės veikla atitinka biocidinių produktų naudojimo, vandens ruošimo, vandens tiekimo, bendruosius geriamojo vandens
programinės priežiūros vykdymo reikalavimus.. 
Nurodymų nėra. 
Dėl tikrinusiojo VMVT pareigūno (-ų) veiksmų galite kreiptis elektroniniu paštu info@vmvt.lt ar skundai@vmvt.lt, telefonu (8 5) 240
4361 arba adresu Siesikų g. 19, Vilnius. Norint pasikonsultuoti dėl į patikrinimo aktą įtrauktų reikalavimų ar pateikti pasiūlymus,
pastebėjimus, kreipkitės nemokamu telefonu 8 800 40 403 ar el. paštu klausimai@vmvt.lt. Daugiau informacijos, susijusios su
VMVT vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūra, ieškokite interneto svetainėje www.vmvt.lt.

Imti mėginiai
produkto kodas,
pavadinimas

skaičius produkto kodas,
pavadinimas

skaičius produkto kodas,
pavadinimas

skaičius produkto kodas,
pavadinimas

skaičius

- - - - - - - -

Pridedami papildomi dokumentai
nuotrauka_2022-10-18_09_57_59915.jpg 
nuotrauka_2022-10-18_09_59_04321.jpg 
nuotrauka_2022-10-18_09_59_22961.jpg 
nuotrauka_2022-10-18_09_59_37371.jpg 
nuotrauka_2022-10-18_10_13_02580.jpg 
nuotrauka_2022-10-18_10_39_15293.jpg 
nuotrauka_2022-10-18_10_39_31043.jpg 
nuotrauka_2022-10-18_10_59_32590.jpg 

Surašyti akto 2 egzemplioriai ir perduoti:
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamentas
SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI, 730000175 Skemų pansionato vandenvietė

Patikrinimas pradėtas 2022-10-18 09:48:00 Patikrinimas baigtas 2022-10-18 11:19:00
(diena, valanda) (diena, valanda)
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Tikrino:

Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Aušra Strumskienė

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Virginija Janulytė-Pranaitienė

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Dalyvavo:

Energetikas Gediminas Kančys, 861639787

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Su patikrinimo rezultatais susipažinau ir esu informuotas, kad patikrinimo aktas man bus pateiktas elektroninėmis priemonėmis

Gediminas Kančys, 861639787 2022-10-18

(parašas) (vardas, pavardė) (data)
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