
1. Bubių (Šiaulių) jūra 9. Naisių tvenkinys;

2. Pašvinio ežeras 10. Švedės tvenkinys;

3. Paežerių ežeras 11. Kairių ežeras;

4. Raudėnų tvenkinys 12. Gudelių ežeras;

5. Pakumulšių tvenkinys 13. Geluvos ežeras;

6. Ventos upė Kuršėnų miesto ribose 14. Bijotės ežeras;

7. Kuršėnų karjerai 15. Šakynos tvenkinys;

8. Šilų tvenkinys 16. Žarėnų tvenkinys.

ŠIAULIŲ RAJONO PAPLŪDIMIAI IR JŲ
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ

Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad prasidėjus
maudymosi sezonui Šiaulių rajono savivaldybė kartu su Nacionalinės
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriumi vykdo
šešiolikos rajono maudyklų vandens kokybės stebėsenos programą. 

2022 m. gegužės 23 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus
nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės vandens telkinių
maudyklų vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos
HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“
nustatytus higienos reikalavimus.

Pateikiamas, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijoje atliekamų vandens tyrimų telkinių, sąrašas

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko
ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.  
Vandens temperatūra siekia nuo +15°C iki +17°C.
Geluvos ir Pašvinio ežerų, Ventos upės Kuršėnų miesto ribose ir
Bubių tvenkinio  paplūdimiuose taip pat atlikti parazitologiniai
tyrimai. Dirvožemyje, dumble bei smėlyje kirmėlių kiaušinėlių ir
lervų nenustatyta.  



Maudyklų vandens kokybės stebėjimų, atliktų
2022 m. GEGUŽĖS 23 d., rezultatai



maudytis vietose, nepritaikytose maudymuisi;
plaukti arba bristi už maudymosi vietos pažymėtų
ribų;
maudytis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar
kitų toksinių medžiagų;
plaukioti ant automobilių kamerų, rąstų, lentų ir kitų
plaukioti nepritaikytų daiktų;   
plaukioti pripučiamomis plaukiojimo priemonėmis
už pažymėtų ribų;     
maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo
priemonės jai plaukiant;
maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio asmens
priežiūros.

Besimaudantiems yra draudžiama:

Visuomenės sveikatos specialistai primena,
kad plaukiojant ir maudantis vandens telkinyje ir
siekiant išvengti nelaimių, būtina laikytis saugaus
elgesio taisyklių. Apie 30 % nelaimių vandenyje
įvyksta dėl to nemokėjimo plaukti, 30% dėl jų
neatsargaus elgesio vandenyje, o 40% dėl
apsvaigimo nuo alkoholio. 

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti
visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė


