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DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2022 METŲ  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ SĄRAŠO

PATVIRTINIMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS
KOKYBĖS STEBĖSENOS KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO

Nr. 
Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-
1055 „Dėl Lietuvos higienos normos  HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“
patvirtinimo“,  įgyvendindamas  Saugaus  elgesio  Šiaulių  miesto  paviršinių  vandens  telkinių
vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-289 „Dėl Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių
vandens  telkinių  vandenyje  ir  ant  paviršinių  vandens  telkinių  ledo  taisyklių  patvirtinimo“,  17
punktu, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. kovo 24
d. raštą Nr. S-74 „Dėl numatomų vykdyti maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinio grafiko
pateikimo“, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. balandžio 21 d. raštą
Nr. S-86 „Dėl informacijos apie suinteresuotos visuomenės pastabas, pasiūlymus ar nusiskundimus
dėl numatomų stebėti maudyklų“, Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos 2022
m. gegužės 19 d. protokolą Nr. VAK-328 „Dėl pasirengimo maudymosi sezonui“, Šiaulių sporto
centro  „Atžalynas“   2022  m.  gegužės  25  d.  raštą   Nr.  104-1.8 „Dėl  paplūdimio  darbo  laiko
koregavimo“, Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos  2020 m. lapkričio 5 d.  sprendimu  Nr.  T-432  „Dėl  Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“,
„Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių
lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo“,
17.18 punktą:

1. T v i r t i n u  2022 m. maudymosi sezono metu nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m.
rugpjūčio 31 d. naudojamų Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašą:

1.1. Rėkyvos ežero;
1.2. Prūdelio tvenkinio;
1.3. Talkšos ežero.
2.  P a s k i r i u  Šiaulių  sporto  centrą  „Atžalynas“,  organizuojant  paplūdimių  priežiūrą

Šiaulių mieste:
2.1. vadovautis Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant

paviršinių  vandens telkinių  ledo taisyklėmis,  patvirtintomis  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos
2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-289, ir Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir
jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir
jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“;

2.2.  vykdyti  šio  įsakymo  1  punkte  patvirtintų  paplūdimių  administravimą  ir  skelbti
seniūnaičio kontaktus, įrengti įspėjamuosius ženklus;

2.3.  organizuoti  maudyklų  vandens  kokybės  stebėseną  pagal  šio  įsakymo  4  punkte
patvirtintą 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos kalendorinį
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grafiką.
3. N u s t a t a u  šio įsakymo 1 punkte patvirtintų paplūdimių darbo laiką kasdien nuo

10.00 iki 21.00 val.;  
4.  T  v  i  r  t  i  n  u   2022  m.  Šiaulių  miesto  savivaldybės  maudyklų  vandens  kokybės

stebėsenos kalendorinį grafiką (pridedama).
5. N u r  o d a u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Sveikatos skyriui su šiuo

įsakymu supažindinti suinteresuotą visuomenę. 
6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2022-08-31.
7. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. A-884 „Dėl Šiaulių miesto paplūdimių ir jų maudyklų priežiūros
ir vandens kokybės stebėsenos patvirtinimo“. 

Administracijos direktorius                                                              Antanas Bartulis  



                    PATVIRTINTA
                    Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos 
                    direktoriaus 2022 m. gegužės        

d. 
                    įsakymu Nr.

2022 M. ŠIAULIŲ MIESTO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS
KALENDORINIS GRAFIKAS

TARŠA Geguž
ė

Birželis Liepa Rugpjūtis PASTABOS

Mikrobiologiniai parametrai

Žarniniai 
enterokokai 
(Intestinal 
Enterococci)

23 06 20 04 18 01 16 29 Kas dvi 
savaites

Žarninių lazdelių 
(Escherichia coli) 

23 06 20 04 18 01 16 29 Kas dvi 
savaites

Fizikiniai parametrai

Nuolaužos, 
plūduriuojančios 
medžiagos, dervų 
likučiai, stiklas, 
plastikas, guma, kt.
atliekos

23 06 20 04 18 01 16 29 Kas dvi 
savaites

Biologiniai parametrai

Melsvabakterės 23 06 20 04 18 01 16 29 Kas dvi 
savaites

Parazitologiniai parametrai

Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis

Kirminų kiaušinėliai 
ir jų lervos

23 20 18 16 Kartą per 
mėnesį

____________________________
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