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1. Pakeičiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d.
įsakymą  Nr.  A-597  „Dėl  Šiaulių  miesto  paplūdimių  naudojimo įteisinimo“  ir  jį  išdėstau  nauja
redakcija:

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ PRIEŽIŪROS IR VANDENS

KOKYBĖS STEBĖSENOS PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
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 2018 m. balandžio 5 d.  sprendimu Nr.  T-92 „Dėl  Saugaus
elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo
taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
2020 m. balandžio 29 d. raštą Nr. S - 44 „Dėl informacijos apie suinteresuotos visuomenės pastabas,
pasiūlymus  ar  nusiskundimus  dėl  numatomų  stebėti  maudyklų“,  Šiaulių  miesto  savivaldybės
visuomenės  sveikatos  biuro  2020  m.  gegužės  18  d.  raštą  Nr.  S  -  49  „Dėl  numatomų  vykdyti
maudyklų  vandens  kokybės  tyrimų  kalendorinio  grafiko  patikslinimo“,  Šiaulių  sporto  centro
„Atžalynas“  nuostatų,  patvirtintų  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  2018  m.  rugsėjo  12  d.
sprendimo Nr.  T-291 „Dėl  Šiaulių  sporto  mokyklų  „Atžalynas“,  „Dubysa“  ir  „Klevas“,  Šiaulių
plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių teniso mokyklos pavadinimų pakeitimo ir 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“, 2.1. punktu:

1. T v i r t i n u  2020 m. maudymosi sezono metu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m.
rugsėjo 15 d. naudojamų Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašą:

1.1. Rėkyvos ežero;
1.2. Prūdelio tvenkinio;
1.3. Talkšos ežero;
2. N u s t a t a u šio įsakymo 1 punkte nurodytų paplūdimių darbo laiką kasdien nuo 10.00

iki 21.00 val. 
3.  T  v  i  r  t  i  n  u  2020  m.  Šiaulių  miesto  savivaldybės  maudyklų  vandens  kokybės
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stebėsenos kalendorinį grafiką ( pridedama).
4. Į p a r e i g o j u Šiaulių sporto centrą „Atžalynas“, organizuojant paplūdimių priežiūrą

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

paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėmis, patvirtintomis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, 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“;

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

4.3.  organizuoti  maudyklų  vandens  kokybės  stebėseną  pagal  šio  įsakymo  3  punkte
patvirtintą 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos kalendorinį
grafiką.

5. N u r  o d a u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriui su šiuo
įsakymu supažindinti suinteresuotą visuomenę. 

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas
paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu Dvaro
g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.“

Administracijos direktorius Antanas Bartulis                  



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS
STEBĖSENOS KALENDORINIS GRAFIKAS 2020 M.

Eil.
Nr.

Maudyklos
pavadinimas

Mėginių paėmimo data
Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis

1 2 3 4 5 6 7
1. Rėkyvos ežero

maudykla
26 9 23 7 21 4 18 1

2. Prūdelio tvenkinio
maudykla

26 9 23 7 21 4 18 1

3. Talkšos ežero
maudykla

26 9 23 7 21 4 18 1

4. Rėkyvos ežero
Bačiūnų maudykla

26 9 23 7 21 4 18 1

______________
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