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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
ir 7 punktais, įgyvendindamas Saugaus elgesio Šiaulių miesto vandens telkiniuose ir ant jų ledo
taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-254
„Dėl  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  2010 m.  balandžio  29  d.  sprendimo Nr.  T-133 ,,Dėl
saugaus elgesio Šiaulių miesto vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“,
10, 14 ir  15 punktus,  atsižvelgdamas į  Šiaulių  miesto savivaldybės  visuomenės sveikatos  biuro
2017-04-21 raštą Nr. S-63 „Dėl informacijos apie suinteresuotos visuomenės pastabas, pasiūlymus
ir  nusiskundimus  dėl  numatomų  stebėti  maudyklų“  ir  Šiaulių  sporto  mokyklos  „Atžalynas“
nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr.
T-124 „Dėl Šiaulių sporto mokyklų „Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių lengvosios atletikos
ir  sveikatingumo centro,  Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“,  Šiaulių futbolo akademijos bei
Šiaulių teniso mokyklos nuostatų patvirtinimo”:

1. Į t e i s i n u (i d e n t i f i k u o j u) 2017 m. maudymosi sezono metu naudoti Šiaulių
miesto savivaldybės teritorijoje esančius Rėkyvos ežero ir Prūdelio tvenkinio paplūdimius.

2.  Į  p  a  r  e  i  g  o  j  u  Šiaulių  sporto  mokyklą  „Atžalynas“,  organizuojant  paplūdimių
priežiūrą Šiaulių mieste:

2.1.  vadovautis  Saugaus  elgesio  Šiaulių  miesto  vandens  telkiniuose  ir  ant  jų  ledo
taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.
T-254 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-133 ,,Dėl
saugaus elgesio Šiaulių miesto vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“,
ir Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „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 `

2.2. vykdyti šio įsakymo 1 punkte įteisintų paplūdimių administravimą;
2.3.  atlikti  vandens kokybės stebėseną ir  neįteisintuose Talkšos ežero ir  Rėkyvos ežero

Bačiūnų maudyklose.
Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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