
 

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO PAPLŪDIMIAI IR JŲ MAUDYKLŲ VANDENS 

KOKYBĖ 

 

2019 m. rugpjūčio 7 dieną buvo paimti vandens mėginiai iš Šiaulių rajono vandens telkinių. 

Atlikus vandens laboratorinius tyrimus, nustatyta, kad visuose Šiaulių rajone esančiuose vandens 

telkiniuose maudytis GALIMA, vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.  

 

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos nepastebėta. 

Vandens temperatūra siekia nuo +15°C iki +18°C. 

 

Nors vasara jau ir besibaigianti, tačiau besimėgaujančių vandens malonumais vis dar yra. 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį bei priminti, kad vandens pramogomis reikėtų mėgautis saugiai bei 

atsakingai. 

 

 Taisyklės, kurių laikantis išvengsite nelaimės vandenyje: 

 nesimaudykite, būdami apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų – apsvaigęs 

žmogus neadekvačiai reaguoja į aplinką bei pervertina savo galimybes; 

 neplaukiokite vieni – skendimo atveju šalia esantis žmogus gali jums padėti; 

 nesimaudykite tamsiu paros metu; 

 nesimaudykite už gylį ribojančių plūdurų – atkreipkite dėmesį į paplūdimyje esančius 

perspėjimo ženklus ir vėliavos įspėjimus; 

 į nepažįstamą ar seklų vandens telkinį briskite, o ne nerkite ar šokite. Nėrimas į vandenį 

galva į priekį yra viena dažniausių galvos ir kaklo traumų priežasčių; 

 jei kaitinotės saulėje, nešokite į vandenį staiga – pirmiausia apsišlakstykite juo. Priešingu atveju 

raumenis gali sutraukti mėšlungis; 

 jei vandenyje raumenis sutraukė mėšlungis – stenkitės nepanikuoti. Net ir mėšlungio atveju 

galite valdyti galūnę – įtempkite raumenį ir plaukite į krantą; 

 kuo anksčiau išmokykite vaikus plaukti; 

 atsiminkite, kad prie vandens esančius mažamečius vaikus būtina prižiūrėti nepriklausomai 

nuo jų plaukimo įgūdžių. 



Maudymasis vandens telkiniuose bus saugus, jei ne tik prisiminsime 

pagrindines elgesio vandenyje ir prie vandens taisykles, bet ir jų laikysimės! 

 

Atsargumas prie vandens saugo gyvybes! 

 

 

 

Kiti Šiaulių rajono tvenkinių vandens mėginiai bus imami rugpjūčio 21 d. Sekite informaciją: 

tinklapyje www.siauliurvsb.lt, Facebook paskyroje (@siauliurvsb), Šiaulių rajono savivaldybės 

internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė 

 

http://www.siauliuraj.lt/


Maudyklų vandens kokybės stebėjimų rezultatai 2019 metų 

rugpjūčio 7 dieną 

 

Savivaldybė Maudyklos 

pavadinimas  

Bandinio 

ėmimo data 
Mikrobiologiniai parametrai Nuolaužos, 

plūduriuo-

jančios 

medžiagos, 

dervų likučiai, 

stiklas, 

plastikas, guma 

Vandens 

temperatūra 

bandinio 

ėmimo 

metu, ° C 

  

Žarniniai 

enterokokai 

(ksv/100 ml)  

Žarninės 

lazdelės 

(ksv/100 ml) 

Norma     100 1 000 neturi  būti 

Bubių seniūnija 
Bubių (Šiaulių) 

jūra 
2019-08-08 <4 6,3 Nepastebėta 18°C 

Bubių seniūnija Pašvinio ežeras 2019-08-08 15 2 Nepastebėta 18°C 

Raudėnų seniūnija 
Raudėnų 

tvenkinys 
2019-08-08 21 22,8 Nepastebėta 17°C 

Kuršėnų 

kaimiškoji 

seniūnija 

Pakumulšio 

tvenkinys 
2019-08-08 34 33,1 Nepastebėta 17°C 

Kuršėnų miesto 

seniūnija 

Ventos upė 

Kuršėnų miesto 

ribose 

2019-08-08 6 12,1 Nepastebėta 15°C 

Kuršėnų miesto 

seniūnija 
Kuršėnų 

karjerai 
2019-08-08 4 6,3 Nepastebėta 17°C 

Šiaulių kaimiškoji 

seniūnija 

Šilų tvenkinys 2019-08-07 7 3,1 Nepastebėta 17°C 

Meškuičių 

seniūnija 

Naisių 

tvenkinys 
2019-08-07 6 4,1 Nepastebėta 16°C 

Ginkūnų seniūnija 

Švedės 

tvenkinys 
2019-08-07 64 816,4 Nepastebėta 16°C 

Kairių seniūnija Kairių ežeras 2019-08-07 24 42,8 Nepastebėta 16°C 

Kairių seniūnija Gudelių ežeras 2019-08-07 66 14,6 Nepastebėta 16°C 

Bubių seniūnija Geluvos ežeras 2019-08-08 28 1 Nepastebėta 18°C 

Bubių seniūnija Bijotės ežeras 2019-08-08 12 2 Nepastebėta 18°C 

Raudėnų seniūnija 
Paežerių 

tvenkinys 
2019-08-08 14 35,5 Nepastebėta 18°C 
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