
 

 

Pakartotini Švedės tvenkinio (Ginkūnų 

seniūnija) ir Raudėnų tvenkinio (Raudėnų 

seniūnija) vandens tyrimai 
 

 

Birželio 9 dieną iš Švedės tvenkinio (Ginkūnų seniūnija) ir Raudėnų tvenkinio (Raudėnų 

seniūnija) maudyklų buvo paimti pakartotini vandens mėginiai ir atlikti laboratoriniai tyrimai. 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad 2017 m. birželio 13 dieną 

gavus pakartotinus mikrobiologinius tyrimų atsakymus iš Nacionalinės visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriaus, Švedės tvenkinio (Ginkūnų seniūnija) ir Raudėnų 

tvenkinio (Raudėnų seniūnija) maudyklų vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai ATITINKA 

Lietuvos higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Švedės 

tvenkinyje (Ginkūnų seniūnija) ir Raudėnų tvenkinyje (Raudėnų seniūnija)- maudytis saugu. 

 

 

Švedės tvenkinyje (Ginkūnų seniūnija) ir Raudėnų tvenkinyje (Raudėnų seniūnija) vandens 

laboratoriniuose mėginiuose 2017 m. birželio 6 d. buvo nustatyta didesnis žarninių enterokokų 

kiekis negu leidžia higienos norma.  

Atlikus pakartotinus vandens tyrimus, vėl leidžiama maudytis.   



Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir 

žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne 

daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 

1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų 

maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius 

trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vande ns kokybės tyrimams 

atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą.  

Didesnę  riziką užsikrėsti išsimaudžius užterštame vandenyje, ar gurkštelėjus tokio vandens 

maudynių metu turi vaikai, kadangi jų imuninė sistema dar nėra visiškai susiformavusi, senjorai ir 

silpną imuninę sistemą turintys asmenys: sergantys cukriniu diabetu, onkologinėmis ir kitomis 

lėtinėmis ligomis.  

 

Pakartotini Švedės tvenkinio (Ginkūnų seniūnija) ir Raudėnų tvenkinio (Raudėnų seniūnija) 

maudyklų vandens kokybės rezultatai 2017 metų birželio 9 d. 

 

 

 

Informaciją parengė -  

 

 

 

 

 

Seniūnija 
Maudyklos 

pavadinimas 

Bandinio 

ėmimo 

data 

Mikrobiologiniai 

parametrai 
Nuolaužos, 

plūduriuojanči

os medžiagos, 

dervų likučiai, 

stiklas, 

plastikas, guma 

Vandens 

temperatūra 

bandinio 

ėmimo metu, 

° C 

 

Žarniniai 

enterokokai 

(ksv/100 

ml) 

Žarninės 

lazdelės 

(Escherichia 

Coli) 

(ksv/100 ml) 

Norma 100 Norma 1000 Neturi  būti 

Raudėnų 

seniūnija 

Raudėnų tvenkinys 

 

2017-06-

09 
16 6 Nepastebėta +17°C 

Ginkūnų 

seniūnija 

Švedės tvenkinys 

 

2017-06-

06 33 45 Nepastebėta +17°C 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gink%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gink%C5%ABn%C5%B3_seni%C5%ABnija

