
PLUNGĖS RAJONO MAUDYMOSI VIETŲ VANDENS IR SMĖLIO 

KOKYBĖS STEBĖSENA 2022 M. 

 

Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, 2022 

m. 

Programos lėšos  5 000,00 eur 

Programos trukmė  2022-03-01 – 2022-09-30 

 

Programos tikslas – vykdyti ir stebėti maudymosi vietų vandens ir smėlio kokybę Plungės rajono 

savivaldybės maudymosi vietose, bei informuoti visuomenę apie gautus mikrobiologinių tyrimų 

rezultatus. 

2022 m. stebimų maudymosi vietų sąrašas (patvirtinta Plungės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu) 

Eil. 

Nr. 

Vandens telkinio (upės) 

pavaidinimas 

Adresas ir (arba) vietovės pavadinimas 

1.  Alsėdžių I tvenkinys Maudymosi vieta, Aplinkkelio g. 31, Alsėdžių mstl. 

Alsėdžių sen. 

2.  Beržoro ežeras   Maudymosi vieta, Gaso g. 12A, Beržoro k. Platelių 

sen.  

3.  Beržoro Ežeras Maudymosi vieta, Plungės g. 48A, Beržoro k. Platelių 

sen.  

4.  Glaudžių užtvanka Glaudžių rekreacinė teritorija, Tvenkinio g. 8, 

Jovaišiškės k., Babrungo sen. 

5.  Kulių III tvenkinys Kulių rekreacinė teritorija, Plungės g. 4 Mažųjų 

Mostaičių k., Kulių sen. 

6.  Luknėnų k. tvenkinys Rekreacinė poilsio zona prie Luknėnų užtvankos, 

artimiausisas adresas: Aušros g. 5, Luknėnų k. 

7.  Narvaišių tvenkinys Maudymosi vieta, Beržų g. 2, Narvaišių k. Šateikių sen. 

8.  Platelių ežeras Platelių miestelio maudymosi vieta, Šventorkalnio g. 

10, Plateliai, Platelių sen. 

9.  Platelių ežeras Maudymosi vieta, Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės 

Rūdaičių k. Platelių sen.  

10.  Platelių ežeras Stovyklavietė „Ąžuolų sala“, Šončiaus g., gale 

Medsėdžių k., Platelių sen. 

11.  Platelių ežeras Stovyklavietė „Beržynėlis“, Laumalenkų k., Platelių 

sen. 

12.  Platelių ežeras Stovyklavietė Plokštinė, Šilinės g. gale, Plokščių k. 

13.  Platelių ežeras Maudymosi vieta prie viešbučio „Linelis“, Plokštinės g. 

3A, Paplatelės k., Žemaičių Kalvarijos sen. 

14.  Platelių ežeras Maudymosi vieta prie jachtklubo, artimiausias adresas: 

Ežero g. 40, Platelių k., Platelių sen. 

15.  Stanelių tvenkinys  Maudymosi vieta Stanelių tvenkinyje, Piliakalnio g., 



Stanelių k., Paukštakių sen. 

16.  Gandingos HE  tvenkinys Kaušėnų k. rekreacinė teritorija, Babrungo g. 4, 

Kaušėnų k., Nausodžio sen. 

17.  Gandingos HE tvenkinys Poilsio ir rekreacijos vieta, artimiausias adresas 

V.Mačernio g. 67 B, Plungė m. 

18.  Gandingos HE tvenkinys Maudymosi vieta Gandingos g. pabaigoje, artimiausias 

adresas Gandingos g. 59, Plungė 

19.  Prūsalių I tvenkinys Maudymosi vieta, artimiausias adresas: Malūno g. 4, 

Prūsalių k. 

20.  Minijos upė Rekreacinė poilsio zona prie Minijos upės, artimiausias 

adresas: Plungės g. 2A, Stalgėnų k., Stanelių sen. 

 

Gegužės – rugsėjo mėnesiais vykdyta Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų 

vandens kokybės stebėsena, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudymosi 

vietų taršą ir prisidėti prie jų vandens kokybės gerinimo. Maudymosi vietų vandens kokybės 

vertinimas atliekamas dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterokokų ir  žarninių lazdelių 

(E. coli)  - duomenų rinkiniu. Vandenyje taip pat buvo stebimos nuolaužos, plūduriuojančios 

medžiagos, dervos, stiklas, plastikas, guma ir kitos medžiagos (Lietuvos higienos HN 92:2018 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus). Vandens kokybės tyrimai pradėti 

likus savaitei iki maudymosi sezono pradžios ir reguliariai buvo atliekami 1-2 kartus per mėnesį iki 

rugsėjo 12 d. 2022 metai stebimų maudyklų skaičius išaugo iki 20-ties. 

Maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio stebėsena buvo vykdoma pagal suderintą Plungės 

rajono savivaldybės maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendorių. Mikrobiologinius 

vandens, parazitologinius mėginių tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos Klaipėdos skyrius. 

Nuo 2018 m. gegužės 1 d., vadovaujantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 

„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, tiriama ir stebima ne tik maudyklų vandens, bet ir jų 

paplūdimių smėlio kokybė. Šį maudymosi sezoną buvo stebimas „Plokštinės“ stovyklavietės ir 

„Linelio“ maudymosi vietos smėlis. Iš šių vietų paimti 16 parazitologinių smėlio mėginių, visi 

atitiko Higienos normos reikalavimus.  

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės maudyklose ir maudymosi vietose 

buvo paimta 125 mikrobiologiniai vandens tyrimai (iš jų 120 planuoti, 5 pakartotiniai viršiję 

Higienos normą reglamentuojančius rodiklius). 45 mikrobiologiniai vandens tyrimai paimti iš 

Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ąžuolų“ salos stovyklaviečių, Platelių miestelio 

maudymosi vietos prie jachtklubo ir „Linelio“ maudymosi vietų. Viename paimtame vandens 

mėginyje iš „Beržynėlio“ stovyklavietės buvo nustatytas per didelis žarninių lazdelių skaičius 100 

ml vandens. 

75 mikrobiologiniai vandens tyrimai paimti iš Beržoro ežero vietų (Gaso g. 12A ir Plungės 

g. 48A Beržoro k.), Platelių ežero vietų (Šventorkalnio g. 10 Plateliai ir Ž. Kalvarijos g. 58, 

Paežerės Rūdaičių k.), Alsėdžių I, Kulių III, Luknėnų k., Narvaišių k., Stanelių tvenkinio, Prūsalių I 

tvenkinių, Glaudžių užtvankos, Gandingos HE tvenkinio (Babrungo g. 4 Kaušėnų k., V.Mačernio g. 

67, Plungė, Gandingos g. 59, Plungė). Keturiuose paimtuose vandens mėginiuose aptikta Higienos 

normą viršijančių žarninių enterokokų ir  žarninių lazdelių (E. coli) (Minijos upė (2 kartus), po 

vieną kartą Gandingos HE tvenkinyje (V. Mačernio 67 B, Gandingos 59, Plungė). 

 

Daugiau informacijos rasite: 
MAUDYKLŲ PAPLŪDIMIO SMĖLIO IR VANDENS STEBĖSENA 2022 M. 

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
Tel. 8 448 52034    vsbiuras@plungesvsb.lt, stebesena@plungesvsb.lt 

https://www.plungesvsb.lt/maudyklos/
https://www.plungesvsb.lt/maudyklos/
mailto:vsbiuras@plungesvsb.lt


 


