
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ VANDENS TYRIMŲ LABORATORIJOS  

TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

Geriamojo vandens tyrimai 

Norint pristatyti vandentiekio, šulinio, gręžinio vandens mėginius tyrimams, svarbu žinoti: 

• Geriamojo vandens tyrimai atliekami UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos 

geriamojo vandens tyrimų padalinyje, adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.  

• Mėginiai tyrimams priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–15.00 val. 

• Pirmiausia rekomenduojama susisiekti su atsakingu laboratorijos darbuotoju tel. (8 41) 59 65 93 

arba mob. 8 616 53 825 ir pasikonsultuoti dėl tiriamų rodiklių, suderinti paruoštų indų mėginiams 

paėmimo bei mėginių pristatymo laiką. 

 

Nurodymai, kaip paimti vandens mėginius: 

• Cheminiams geriamojo vandens tyrimams mėginius galima atvežti į 1–2 litrų švarią stiklinę ar 

plastikinę tarą. Mėginys imamas švariomis rankomis. Prieš imant mėginį, 2–3 minutes leidžiama 

vandeniui nutekėti, kad ištekėtų visas užsistovėjęs vanduo. Tara pripildoma nepaliekant oro tarpo 

ir sandariai uždaroma.  

• Mikrobiologiniams geriamojo vandens tyrimams būtina iš laboratorijos paimti specialiai paruoštą 

sterilią tarą. Mėginiai imami švariomis rankomis. Prieš imant mėginį, nuo vandens čiaupo 

nuimamos pridėtinės dalys (tinkleliai, antgaliai ir kt.), vandens čiaupas dezinfekuojamas 

apdeginant jį liepsna, 2–3 minutes leidžiama vandeniui nutekėti, kad ištekėtų visas užsistovėjęs 

vanduo. Pripylus vandens iki nurodytos žymės, tara iš karto uždaroma, rekomenduojama neliesti 

pirštais kamščio vidaus. 

• Mėginiai turi būti pristatyti į laboratoriją tą pačią dieną, kaip galima greičiau. Nesant tokiai 

galimybei, būtina iki pristatymo laikyti šaltai (3+2) ºC.  

• Pristačius mėginius į laboratoriją, užpildyti prašymą tyrimams atlikti. Klientui bus išrašoma PVM 

sąskaita faktūra pagal bendrovėje galiojančius paslaugų įkainius. 

• Tyrimų atlikimo trukmė: 2–10 darbo dienų. Tyrimų protokolas išsiunčiamas elektroniniu paštu, 

tik  klientui apmokėjus už tyrimų paslaugas. 

 

Nuotekų, paviršinio vandens ir dumblo tyrimai 

Norint pristatyti nuotekų, paviršinio vandens ar dumblo mėginius tyrimams, svarbu žinoti: 

• Nuotekų tyrimai atliekami UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų 

tyrimų padalinyje, adresu Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav.  

• Mėginiai tyrimams priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–15.00 val. 

• Pirmiausia rekomenduojama susisiekti su atsakingu laboratorijos darbuotoju tel. 8 615 02 970 ir 

pasikonsultuoti dėl tiriamų rodiklių, suderinti paruoštų indų mėginiams paėmimo bei mėginių 

pristatymo laiką. 

 

Nurodymai, kaip paimti mėginius: 

• Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimams reikia 1–3 l mėginio švarioje plastikinėje ar stiklinėje 

taroje (kuo daugiau atliekama tyrimų, tuo daugiau reikės mėginio). Į atskirus indus imami 

mėginiai naftos, riebalų ir metalų nustatymui (indus rekomenduojama paimti iš laboratorijos): 

naftos tyrimui reikės apie 0,9 l mėginio stiklinėje 1 l taroje, riebalų nustatymui – 250 ml mėginio 

stiklinėje taroje, metalų nustatymui – 200 ml mėginio plastikinėje taroje, gyvsidabrio nustatymui 

– 100 ml mėginio borosilikatinio stiklo taroje. 

• Dumblo tyrimams reikia apie 300 g mėginio bet kokioje švarioje taroje. 

• Mėginiai turi būti pristatyti į laboratoriją tą pačią dieną, kaip galima greičiau. Nesant tokiai 

galimybei, būtina iki pristatymo laikyti šaltai (3+2) ºC.  

• Pristačius mėginius į laboratoriją, užpildyti prašymą tyrimams atlikti. Klientui bus išrašoma PVM 

sąskaita faktūra pagal bendrovėje galiojančius paslaugų įkainius. 

• Tyrimų atlikimo trukmė: 2–10 darbo dienų. Tyrimų protokolas išsiunčiamas elektroniniu paštu, 

tik  klientui apmokėjus už tyrimų paslaugas.  


