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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame,  kad  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracija  2021-08-04  gavo
Valstybinės  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos  persiųstą  Jūsų  prašymą  Nr.  A34(1)-6183  dėl
informacijos pateikimo.
            Atsakydami į Jūsų klausimą dėl paplūdimio ir maudyklos sąvokų, informuojame, kad
remiantis Lietuvos higienos normos   HN 92: 2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė”
(Toliau-  Higienos  norma)  5.4  p.,  Maudykla –  paplūdimio  vieta,  skirta  maudytis  dideliam
besimaudančiųjų  skaičiui  ir  atitinkanti  Higienos  normos  reikalavimus.  Remiantis  Lietuvos
Respublikos vandenų įstatymo 11 p.,  Paplūdimys – sausumos ir  su ja  besiribojančio  paviršinio
vandens telkinio dalis, skirta poilsiui organizuoti.
            Taip pat informuojame, kad dėl gyvūnų vedimosi į paplūdimį Higienos normos dokumentas
nenumato draudimo.  Paplūdimiuose  ne rečiau  kaip kas 25 m turi  būti  šiukšliadėžės,  o jei  nėra
galimybių  jas  pastatyti  nurodytu  atstumu,  paplūdimių  prieigose  turi  būti  pastatyti  atliekų
konteineriai.  Paplūdimiuose  turi  būti  pastatyti  antrinių  žaliavų  (popieriaus,  stiklo,  plastiko)
konteineriai. Paplūdimiuose, skirtuose lankytis su gyvūnais, turi būti įrengtos šiukšliadėžės gyvūnų
ekskrementams  (16.12 p.). Paplūdimių  teritorija  turi  būti  suskirstyta  į  atskiras  funkcines  zonas:
poilsio, maudymosi,  fizinio aktyvumo ir zoną, skirtą lankytis su gyvūnais. Paplūdimio prieigose
matomoje  vietoje  turi  būti  įrengiama paplūdimio schema su pažymėtomis  funkcinėmis  zonomis
(16.18 p.).
           Atkreipiame dėmesį į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje nėra maudyklų, kurios
yra įtrauktos į 2012-02-20 Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymu Nr. V-138 patvirtintą
Stebimų  Lietuvos  maudyklų  sąrašą.  2021  metais  visą  maudymosi  sezoną  Vilniaus  rajono
savivaldybės  administracija  vykdo  maudyklose  (Gėlos  ež.  (Tuščiaulių  k.,  Nemenčinės  sen.),
Vilnojos  ež.  (Sudervės  k.,  Sudervės  sen.),  Asvejos  ež.  (Žingių  k.,  Sužionių  sen.),  Ilgučio  ež.
(Mažųjų  Lygainių  k.,  Pagirių  sen.),  Prūdiškių  tv.  (Prūdiškių  k.,  Juodšilių  sen.),  Minkelių,
Elniakampio  ir  Riešės  ež.)  vandens  kokybinius  tyrimus.   Atsižvelgiant  į  tai,  kas  yra  išdėstyta,
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ežeras, esantis Nemenčinėlės k., Riešės sen., sod-joje „Vasara-2“ nėra įtrauktas į stebimų Lietuvos
maudyklų sąrašą.
           Taip pat papildomai pranešame, kad remiantis  2019 m. gruodžio 9 d. Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos  direktoriaus  įsakymu Nr. A27(1)-3344  patvirtintų gyvūnų laikymo
taisyklių    10.2.  p.  nustatyta,  kad  draudžiama gyvūnus vedžioti  kapinėse,  švietimo  ir  sveikatos
apsaugos įstaigų teritorijose, žaidimo ir sporto aikštelėse, stadionuose, pliažuose.     Vedžioti gyvūnus  
arba leisti jų vedžiojamiems gyvūnams eiti į vaikų žaidimo aikšteles.     Draudžiama gyvūnus vestis ir  
neštis į valstybines institucijas,  prekybos ir paslaugų įstaigas,    10.7 p. nustatyta,  kad draudžiama  
maudyti,  prausti  gyvūnus fontanuose,  šaltiniuose,  o viešuosiuose uždaruose vandens telkiniuose,
upėse  –  nustatytu  maudymosi  sezono  metu. Šių  taisyklių  nesilaikymas  gali  užtraukti
administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
346 str.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29
str.  1 d.,  šis  raštas  gali  būti  skundžiamas pasirinktinai  Lietuvos administracinių ginčų komisijai
(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g.
2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.
 

Administracijos direktorė                               Liucina Kotlovska
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