DĖL PRISIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ
UAB „Mažeikių vandenys" (toliau-bendrovė) informuoja, kad gyventojai, kuriems pagal
įgyvendintus vandentvarkos plėtros projektus buvo įrengti geriamojo vandens įvadai ir buitinių
nuotekų išvadai, iki 2016 m. gruodžio 31 d., turėjo būti prisijungę prie centralizuotų vandentiekio ir
buitinių nuotekų tinklų. Atsižvelgdami į tai norime priminti, kad Jums sudaryta galimybė prisijungti
prie įrengtų centralizuotų tinklų, kurių geriamojo vandens įvadai ir nuotekų išvadai įrengti šalia
sklypo ribos. Prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikia
suderinti su bendrovės gamybinio skyriaus darbuotojais. Prisijungimo sąlygos išduodamos adresu:
Skuodo g. 24, Mažeikiai, 107 kab. Dėl išsamesnės informacijos teirautis telefonu (8 443) 45 321.
Informuojame, kad neprisijungusius prie buitinių nuotekų sistemos turi teisę kontroliuoti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos
Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcija. Pareigūnai gali tikrinti, ar nuotekų surinkimo duobės yra
sandarios, ar neteršiama aplinka, ar sudarytos nuotekų išvežimo sutartys. Esant pažeidimui, taikomos
teisės aktuose numatytos poveikio priemonės (įspėjimas, bauda). Bendrovė artimiausiu metu perduos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos
Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijai atsisakiusių prisijungti gyventojų duomenis ir netrukus bus
pradėti patikrinimai.
Be to, atkreipiame gyventojų dėmesį, jog naudodami necentralizuotai tiekiamą vandenį, o
šachtinių šulinių vandenį, žmonės vartoja vandenį maistui nežinodami ar nepaisydami jo kokybės.
Nitratų perteklius geriamajame vandenyje yra pavojingas žmonių sveikatai (leidžiama nitratų
koncentracija šulinio vandenyje – ne daugiau 50,0 mg/l, o vandenyje, kuris skirtas kūdikių maistui, –
ne daugiau 10,0 mg/l). Nitratais ir nitritais užterštas vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos,
tačiau tokį vandenį gerti pavojinga. Nitratų toksiniam poveikiui jautriausi yra kūdikiai iki 3 mėnesių,
nėščios moterys, vaikai, sergantys infekcinėmis ligomis, senyvo amžiaus žmonės, sergantieji širdies
ir kraujagyslių sistemos, kvėpavimo takų ligomis, anemija.
Dėl geriamo vandens kokybės nustatymo, raginame gyventojus atlikti šachtinių šulinių
vandens tyrimus (amonio, nitrito, nitrato kiekio). Vandens tyrimus Mažeikių rajone atlieka UAB
“Mažeikių vandenys” laboratorija, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 20385.

