
KODĖL VERTA PRISIJUNGTI? 
 

 Pigiau   
  

Paskaičiavus metinius kaštus, prisijungę prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, išleidžia mažiau 

pinigų. Tai ypač atsiperka tiems, kurie turi tik išgriebimo duobes arba naudojasi senesniais valymo 

įrenginiais individualių namų valdose ar kvartaluose. 

 

  Mažiau pavojaus sveikatai     
 

Netinkamai valomos nuotekos atsigręžia prieš mus pačius – jos subėga į požeminius vandenis, upes, jūras ir 

kitus vandens telkinius. Tai kenkia visai biologinei įvairovei ir mums patiems – juk patys maudomės, 

geriame iš šulinių bei šaltinių! Prisijungdami prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos tausojate savo 

ir kitų žemės gyventojų sveikatą. Prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų garantuoja ne tik 

kokybiškas paslaugas, bet ir nesukelia jokių papildomų rūpesčių. 

 

Saugote gamtą ir kaimynus   
 

Visiems patinka šviežiai sode užaugintos daržovės, vaisiai. Tačiau šioms gėrybėms taip pat reikia vandens, 

kurias jūs ar jūsų kaimynai, greičiausiai laistote šulinio, gręžinio ar vandens telkinio vandeniu. Deja, dėl 

prastai išvalytų nuotekų kenksmingos medžiagos patenka į požeminius ir paviršinius vandenis, o laistant 

tokiu vandeniu – patenka į sode auganamus skanėstus. Kita vertus, prisijungus prie centralizuotų nuotekų 

tinklų, užtikrinsite, kad daržovės ir vaisiai užaugs skanūs ir sveiki.  

 

  Esate modernus 



 

Prisijungus prie centralizuotos nuotekų valymo sistemos nebereikia rūpintis, kad į individualius valymo 

įrenginius nepatektų agresyvi buitinė chemija, neatsirastų nemalonus kvapas. Be to, nereikia rūpintis, kaip ir 

kur sklype paslėpti valymo įrenginių dangčius, dumblo ar turinio, išgriebto iš duobės, išvežimu. Tai taip pat 

leidžia sutaupyti – juk kainuoja kiekvienas išvežimas.  

 

Užtikrinate sau patogų gyvenimą    
 

Gyventojams, turintiems tik išgriebimo talpas, įprastai tenka atsisakyti komforto „kiek reikia – tiek 

naudoju", nes žino, kad nuotekų kaupimo talpa greitai bus užpildyta ir ją reikės vėl išvežti. Prisijungimas 

prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų užtikrina kokybiškesnį gyvenimą, kuriame dėl tokių dalykų 

paprasčiausiai nereikia sukti galvos. 

Kai karšta, neatmestina, kad šuliniuose gali vandens pristigti. O ką jau kalbėti apie tai, kad kiekvieną 

pavasarį reikia rūpintis, jog į šulinį nepatektų paviršinis vanduo. Jau net nekalbant apie tai, kad retkarčiais 

šulinį dar ir būtų pravartu išvalyti. Prisijungus prie vandentiekio, visų šių problemų – kaip nebūta. 

 


