
Kait ra dik tuo ja są ly gas – žel di niams lais ty ti  
ge ria mąjį van de nį nau do ki me at sa kin gai
Ša lį už klu pus karš čiams, van
dens po rei kis išau go ke lis kar tus. 
Gy ven to jai ge ria mąjį van de nį 
var to ja ne tik mais tui ga min ti ir 
ki toms bū ti niau sioms reik mėms, 
bet ir žel dy nams, pie voms lais
ty ti. De ja, toks ma si nis van dens 
var to ji mas su ke lia van dens slė
gio ma žė ji mą ir drums tu mą.

Į ša lį atė jus karš čio ban gai ir su ma
žė jus van dens ly giui upė se, ma žė
ja ir po že mi nio van dens kie kis, dėl 
to iš gau na ma ir ma žiau ge ria mo
jo van dens. Spe cia lis tų tei gi mu, 
įpras tai kai kuriuose grę ži niuo se 
bu vo iš gau na 550 kub. m, o šio mis 
die no mis per va lan dą pa vyks ta iš
gau ti apie 250 kub. m vandens.

Van dens su var to ji mas išau go  
re kor diš kai
„Kau no van de nų“ Cent ri nės dis
pe če ri nės duo me ni mis, kai ku
rio se vie to vė se van dens su var
to ji mas šok te lė jo nuo vi du ti nio 
80 kub. m iki 300 kub. m per va
landą. Na, o van dens slė gio kri
ti mo pro ble ma paašt rė ja nuo 20 
iki 23val., kai gy ven to jai, grį žę po 
dar bų, ma siš kai ima ne tik nau

do ti van de nį bui ty je, bet ir lais
ty ti žel dy nus, ti ki na Cent ri nės 
dis pe če ri nės vyr. tech no lo gas 
Ed var das Guo gas.

Pra šo ma at sa kin gai nau do ti  
ge ria mą jį van de nį
Bend ro vės „Kau no van de nys“ 
spe cia lis tai kait ros me tu gy ven
to jus pra šo bū ti su pra tin gus ir ge

ria mą jį van de nį žel di niams lais
ty ti nau do ti at sa kin gai. Ma siš kai 
lais tant žel dy nus, su dė tin ga tiek ti 
rei kia mą kie kį van dens, už tik rin ti 
jo tin ka mą slė gį ir ko ky bę.

Kait ra ke lia van dens  
drums tu mo pro ble mą
Karš čiau sią sa vai tę su lau kus 
pra ne ši mų apie van dens ko

ky bės pa blo gė ji mą, van dent
var kos įmo nės spe cia lis tai sa
ko, kad pro ble ma spren džia ma 
plau nant ma gist ra li nius van den
tie kio tink lus tuo se mik ro ra jo
nuo se, iš kur gau na mi gy ven to
jų pra ne ši mai. Jie tei gia, kad kai 
kur po at lik tų plo vi mo dar bų si
tua ci ja ge rė ja – van duo skaid rė
ja. Su sid rums tęs van duo nu lei

džia mas per gais ri nius hid ran tus 
bei ap skai tos maz gus.

Neiš ven gia mos dis ku si jos  
ir pa ta ri mai
Gy ven to jai apie van dens slė gio 
ma žė ji mą ar drums tu mą ga li pra
neš ti klien tų ap tar na vi mo cent
ro tel. 8 800 20 000. Dėl ki lu sių 
ne pa to gu mų bend ro vė at si pra šo 
klien tų ir dė ko ja už pi lie tiš ku mą, 
są mo nin gu mą ir su pra tin gu mą. 
Su gy ven to jais taip pat dis ku
tuo ja ma, ar pa sta ruo ju me tu bu
vo plau ti jų na mų vi daus tink lai, 
ka dan gi tuo rū pi na si ne van dent
var kos įmo nė, o na mo ad mi nist
ra to rius, ti ki na ga my bos sky riaus 
vir ši nin kas Ka ro lis Amb ra zas.

Prob le ma spren džia ma  
ir ki tais bū dais
Po pro fi lak ti nių va ly mo ir de zin
fe ka vi mo dar bų, pa pil do mai van
duo tie kia mas iš Apuo lės gat vė
je esan čio siurb li nės re zer vua ro. 
Taip pat bu vo su stab dy ti van den
tie kio li ni jų re no va ci jos dar bai ir 
van dens tie ki mas at nau jin tas 
van den tie kio li ni jo je Ka ra liaus 
Min dau go pro spek te.
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