
 

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO PAPLŪDIMIAI IR JŲ 

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ 

 

2018 m. liepos 18 d. buvo paimti vandens mėginiai iš Šiaulių r. vandens telkinių. Atlikus 

vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad Šiaulių  rajone esančiame Kairių ežere (Kairių 

seniūnija) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius šimte mililitrų vandens 

nustatytas – 120.  

 

Kairių ežero (Kairių seniūnija) vanduo NEATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. 

REKOMENDUOJAME NESIMAUDYTI! 

Šiaulių r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad vertinant maudyklų vandens 

kokybę, yra atsižvelgiama į mikrobiologinius parametrus. Tiriamas žarninių enterokokų (Intestinal 



 

 

Enterococci) skaičius 100 mililitrų. Jų turi būti ne daugiau kaip 100. Žarninių lazdelių (Escherichia 

coli – E. coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 mililitrų turi būti ne daugiau kaip 1000. 

Kairių ežero vandens pakartotiniai tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Kiti mėginiai bus imami 

rugpjūčio 7 d. Sekite informaciją: tinklapyje www.siauliurvsb.lt , Facebook paskyroje 

(@siauliurvsb), Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt. 

 

1 lentelė. Liepos 18 d. maudyklų vandens kokybės stebėjimų rezultatai. 

Seniūnija 
Maudyklos 

pavadinimas 

Bandinio 

ėmimo data 

Mikrobiologiniai 

parametrai Nuolaužos, 

plūduriuojančios 

medžiagos, 

dervų likučiai, 

stiklas, plastikas, 

guma 

Vandens 

temperatūra 

bandinio 

ėmimo 

metu, ° C 

Žarniniai 

enterokok

ai 

(ksv/100 

ml) 

Žarninės 

lazdelės 

(Escherichia 

Coli) 

(ksv/100 ml) 

Norma 

100 

Norma 1000 Neturi  būti 

Bubių 

seniūnija  

Bubių (Šiaulių) 

jūra 
2018-07-18 <4 5,2 Nepastebėta +26°C 

Bubių 

seniūnija  
Pašvinio ežeras 

2018-07-18 
4 21,6 Nepastebėta +27°C 

Raudėnų 

seniūnija 

Raudėnų tvenkinys 

 

2018-07-18 
14 18,9 Nepastebėta +22°C 

Kuršėnų 

kaimiškoji 

seniūnija 

Pakumulšio 

tvenkinys 

2018-07-18 

0 9,7 Nepastebėta +22°C 

Kuršėnų 

miesto 

seniūnija 

Ventos upė 

Kuršėnų miesto 

ribose 

2018-07-18 

19 36,4 Nepastebėta +21°C 

Kuršėnų 

miesto 

seniūnija 

Kuršėnų karjerai 
2018-07-18 

0 3,1 Nepastebėta +22°C 

Šiaulių 

kaimiškoji 

seniūnija 

Šilų tvenkinys 
2018-07-18 

55 101,7 Nepastebėta +22°C 

Meškuičių 

seniūnija 

Naisių tvenkinys 
2018-07-18 

<4 9,5 Nepastebėta +26°C 

Ginkūnų 

seniūnija 

Švedės tvenkinys 
2018-07-18 

21 68,3 Nepastebėta +25°C 

Kairių 

seniūnija 
Kairių ežeras 

2018-07-18 
120 56,5 

Nepastebėta 
+22°C 

www.siauliurvsb.lt
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.siauliurvsb.lt%2F&h=AT2n_YLslRFzn45I4p0yvHbKIbisRHZ5CSY_4naB7J95F8Djy_i47rewwY1YGK95_u29zsLliCHoSN1N0W032hJAB2RQXvcgUnO8a_vfZQGSWgF0zrAr8e_cHLznA6LDeFcTXtelzN-_HM75FYaGpHL5Zg
http://www.siauliuraj.lt/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1%C4%97n%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1%C4%97n%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kur%C5%A1%C4%97n%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauli%C5%B3_kaimi%C5%A1koji_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1kui%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1kui%C4%8Di%C5%B3_seni%C5%ABnija
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


 

 

Kairių 

seniūnija 

Gudelių ežeras 

 

2018-07-18 
<4 3,1 

Nepastebėta 
+21°C 

Bubių 

seniūnija 

Geluvos ežeras 

 

2018-07-18 
8 68,9 Nepastebėta +26°C 

Bubių 

seniūnija 

Bijotės ežeras 
2018-07-18 

10 51,2 Nepastebėta +27°C 

Raudėnų 

seniūnija 
Paežerių 

tvenkinys 

2018-07-18 

10 15,8 
Nepastebėta +21°C 

 

 

 

Informaciją paruošė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos 

stebėseną, Vaineta Jurkienė 
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