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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. TRIUKŠMO STEBĖSENOS
ATASKAITA
Triukšmas − viena iš fizinės taršos formų, būdingų urbanizuotai aplinkai, kuri, kaip ir
kiti taršos veiksniai, ją veikia ir gali būti kenksminga žmonių sveikatai ir yra susijusi su didėjančiu
visuomenės nepasitenkinimu. Triukšmo kaip bloginančio gyvenamosios aplinkos kokybę poveikis
turi būti kontroliuojamas bei pagal galimybes mažinamas. Todėl būtina nuolat sekti triukšmo lygio
būklę ir ją vertinti. Tai leis pagrįsti triukšmą mažinančių priemonių reikalingumą žmonių socialinėje
aplinkoje ir tuo pačiu prisidės prie neigiamo poveikio sveikatai mažinimo.
Kurortinio sezono metu ypatingai aktualus triukšmo keliamas pavojus: išauga
transporto srautai, dėl per garsios iš kavinių sklindančios muzikos dažnai viršijami leidžiami
triukšmo ribiniai dydžiai.
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 8 punktas
numato, kad savivaldybių vykdomosios institucijos organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo)
tyliosiose zonose atlikimą.
Vykdant Palangos miesto savivaldybės Sveikatinimo programos priemonę „Triukšmo
lygio stebėsena“, 2020 m. nustatyti ekvivalentiniai triukšmo lygiai 20 stebėsenos objektų.
2020 m. birželio 29 d.–liepos 1 d., 2020 m. liepos 8–10 d. ir 2020 m. rugpjūčio 12–
14 d. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje buvo atlikti triukšmo tyrimai, kuriuos įvykdė pagal
tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 akredituotos UAB „Darnaus vystymosi
instituto“ tyrimų laboratorijos (laboratorijos akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.01.151) specialistai.
2020 m. birželio–rugpjūčio mėn. nustatytose monitoringo vietose, tyliosiose zonose
bei triukšmingiausiose (problemiškiausiose) vietose triukšmas buvo matuotas 3 kartus: dienos metu
(7.00–19.00 val.), vakaro metu (19.00–22.00 val.) ir nakties metu (22.00–7.00 val.).
Tyrimo tikslas: 2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo tyrimus.
Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti ekvivalentinį dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygį.
2. Atlikti sukauptų duomenų analizę.
Tyrimo objektas: ekvivalentinio triukšmo stebėsenos vietos pateiktos
1 pav. Ekvivalentinio triukšmo stebėsenos vietų koordinatės pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė. Ekvivalentinio triukšmo stebėsenos vietų koordinatės Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje
Taško koordinatės LKS 94
Eil.
koordinačių sistemoje
Stebėsenos objektas
Nr.
X
Y
VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras,
1.
316743
6201930
Vytauto g. 92, Palanga
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos
2.
318052
6204212
departamentas, Klaipėdos pl. 76, Palanga
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė, Vytauto g. 153,
3.
317304
6203956
Palanga

2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos
gintaras“, Vytauto g. 30, Palanga
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vydūno al. 4,
Palanga
Palangos gintaro muziejus, Vytauto g. 17, Palanga
S. Kulikauskienės įmonės bendrosios praktikos
gydytojo centras, Medvalakio g. 6, Palanga
UAB Poilsio namai „Baltija“, S. Dariaus ir S. Girėno g.
20, Palanga
UAB „Palangos Žvorūnė“, Vanagupės g. 15, Palanga
UAB „Palangos linas“, Vytauto g. 155, Palanga
UAB sveikatos centras „Energetikas“, Kuršių takas 1,
Palanga
J. Basanavičiaus g. 32, Palanga
J. Basanavičiaus g. 38, Palanga
J. Basanavičiaus g. ir Birutės al. sankryža, Palanga
Kopų g. ir Šventosios g. sankryža, Palanga
Birutės al. 24, Palanga
J. Basanavičiaus g. 11, Palanga
J. Basanavičiaus g. 25, Palanga
Kopų g. 22, Palanga
Vytauto g. 69, Palanga

316486

6200768

316349

6201537

315976

6200854

318053

6202410

316758

6200951

317096
317228

6204723
6204183

317861

6215476

316237
316184
316135
318095
316097
316359
316239
317951
316703

6202140
6202156
6202161
6214482
6202282
6202027
6202093
6214824
6202321

1 pav. Ekvivalentinio triukšmo stebėsenos vietos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje
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Tyrimo metodika. Atlikti aplinkos triukšmo matavimo rezultatai palyginami su LR
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) pateikiamais
atitinkamais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais. Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį
ir maksimalų garso slėgio lygį, o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį. Maksimalaus ir
ekvivalentinio triukšmo matavimams naudotas automatinis triukšmo analizatorius, instaliuotas į
mobilią laboratoriją. Atliekant triukšmo matavimus vadovautasi:
1. LST ISO 1996-1:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir
vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016)“.
2. LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir
vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“.
Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų
rodmenį matavimo metu dBAmaks;
Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis garso lygis – pastovaus plačiajuosčio
triukšmo, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis toks pat, kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo
tam tikro laiko intervale, garso lygis.
Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo
sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų
dienos vidurkis.
Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.)
triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip
vienų metų vakaro vidurkis.
Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.)
triukšmo sukelto miego trikdymo rodiklis –vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas
kaip vienų metų nakties vidurkis.
Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis.
Nepastovus triukšmas – triukšmas, kuris nuolat kinta, pertrūksta arba pulsuoja ir
kurio garso slėgio lygio pokytis didesnis kaip 5 dBA.
Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax) – didžiausiasis garso slėgio lygis, kai
standartinė dažninė svertis yra A svertis, o standartinė laiko svertis yra F svertis.
Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT) – ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio
lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis.
2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)
Maksimalus
Ekvivalentinis
Paros
garso slėgio
Eil.
garso slėgio
Objekto pavadinimas
laikas,
lygis
Nr.
lygis (LAeqT),
val.
(LAFmax),
dBA
dBA
1.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 7–19
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 19–22
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 22–7
sukeliamo triukšmo

65
60
55

70
65
60

2.

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 7–19
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 19–22
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 22–7
sukeliamą triukšmą

55
50
45

60
55
50

Pastaba: kurortuose ir kurortinėse teritorijose, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai yra mažinami 5 dBA.
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PALANGOS MIESTO APLINKOS TRIUKŠMO RODIKLIŲ APIBENDRINIMAS
1. 2020 m. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 20 stebėsenos objektų buvo atlikta
180 ekvivalentinio triukšmo matavimų dienos (07.00–19.00 val.), vakaro (19.00–22.00 val.), nakties
(22.00–07.00 val.) laikotarpiu.
2. Apibendrinus 2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais atliktus ekvivalentinio triukšmo
tyrimų duomenis galima teigti, kad ekvivalentinis triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 39,8 iki
68,8 dBA.
3. Dienos metu ribinis dydis viršytas devyniose matavimo vietose, vakaro – dešimtyje,
o nakties metu tik vienoje matavimo vietoje. Didžiausias ekvivalentinis triukšmas išmatuotas tyrimo
vietose Nr. 12 (J. Basanavičiaus g. 32, Palanga), 13 (J. Basanavičiaus g. 38, Palanga), 14 (J.
Basanavičiaus g. ir Birutės al. sankryža, Palanga), 15 (Kopų g. ir Šventosios g. sankryža, Palanga) ir
16 (Birutės al. 24, Palanga).
4. Matavimo vietų, kuriose viršijami triukšmo rodiklių ribiniai dydžiai, skaičius
aplinkoje kito nuo 0 % iki 30 %. Daugiausia ekvivalentinio triukšmo viršijimų gauta vakaro metu.
5. Atkreiptinas dėmesys, kad triukšmingiausiose vietose nuolat yra atliekama triukšmo
kontrolė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai kartu
su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato
pareigūnais vykdo patikrinamuosius reidus ir organizuoja garso slėgio lygio matavimus.
__________________
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2020 M. PALANGOS MIESTO MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖS
TYRIMŲ ATASKAITA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr. V-138 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu sąrašu
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje yra patvirtintos 6 stebimos maudyklos: Palangos bendrasis
paplūdimys ties Birutės parku (X=55,9092, Y=21,0500), Palangos bendrasis paplūdimys ties Rąžės
upės žiotimis (X=55,9267, Y=21,0545), Palangos moterų paplūdimys (X=55,9266, Y=21,0544),
Palangos bendrasis paplūdimys (X=55,9165, Y=21,0492), Šventosios bendrasis paplūdimys
(X=56,0363, Y=21,0720), Šventosios moterų paplūdimys (X=56,0184, Y=21,0706) (1 pav., 1
lentelė).
Maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybės reikalavimus, kokybės nustatymo
metodus, stebėseną, vertinimą ir klasifikavimą reglamentuoja nauja redakcija išdėstyta Lietuvos
higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76.
Palangos maudyklų teritorijos yra patvirtintos Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-70 „Dėl maudyklų teritorijų
nustatymo Palangos miesto paplūdimyje“.
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1 pav. Maudyklų vandens kokybės ir paplūdimių smėlio stebėsenos vietų lokalizacija Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje
1 lentelė. Palangos miesto maudyklų vandens kokybės ir paplūdimių smėlio stebėsenos vietų
koordinatės
Eil.
Nr.
1.
2.

Maudyklos pavadinimas
Palangos Bendrasis paplūdimys ties Birutės
parku
Palangos Bendrasis paplūdimys ties Ražės
upės žiotimis

Maudyklos mėginių paėmimo vietos
koordinatės
Platuma

Ilguma

55.9092

21.0500

55.9267

21.0545

3.

Palangos moterų paplūdimys

55.9266

21.0544

4.

Palangos bendrasis paplūdimys

55.9165

21.0492

5.

Šventosios bendrasis paplūdimys

56.0363

21.0720

6.

Šventosios moterų paplūdimys

56.0184

21.0706

UAB „Darnaus vystymosi institutas“, remiantis 2020-05-27 pasirašyta paslaugų teikimo
sutartimi Nr. 55-PS nuo 2020-05-27 iki 2020-09-21 vykdė Palangos miesto savivaldybės maudyklų
vandens kokybės ir paplūdimių smėlio tyrimus.
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 2020 m. gegužės 25 d., 2020 m. birželio 8 d.,
2020 m. birželio 22 d., 2020 m. liepos 6 d., 2020 m. liepos 20 d., 2020 m. rugpjūčio 3 d.,
2020 m. rugpjūčio 18 d., 2020 m. rugsėjo 1 d., 2020 m. rugsėjo 8 d., 2020 m. rugsėjo 14 d. ir
2020 m. rugsėjo 15 d. buvo atlikti maudyklų vandens kokybės ir paplūdimių smėlio tyrimai.
Tyrimo tikslas: įvertinti Palangos miesto savivaldybės maudyklų vandens ir
paplūdimių smėlio kokybę pagal Lietuvos higienos normos (HN 92:2018) reikalavimus.
Tyrimo uždaviniai:
1. Vykdyti maudyklų vandens mikrobiologinius, hidrocheminius ir fizikinius tyrimus.
2. Vykdyti paplūdimių smėlio parazitologinius tyrimus.
3. Intensyvaus vandens žydėjimo metu atlikti melsvadumblių tyrimus.
4. Teikti užsakovui informaciją apie maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybės
atitikimą HN 92:2018 reikalavimams.
5. Numatyti reikalingas priemones maudyklų vandens ir paplūdimio smėlio kokybei
gerinti.
Tyrimo objektas: Maudyklų vandens kokybės ir paplūdimių smėlio stebėsenos vietų
koordinatės pateiktos 1 lentelėje ir 1 pav.
Tyrimo metodika. Maudyklų paviršinio vandens kokybė vertinama vadovaujantis
Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.
Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“
nustato privalomas mikrobiologinių parametrų vertes: maudyklų vandenyje žarninių enterokokų gali
būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne
daugiau kaip 1000 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens.
Vandens mėginiai laboratoriniam ištyrimui buvo imami vadovaujantis maudyklų ir
paplūdimių smėlio stebėsenos numatytu grafiku (2 lentelė).
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2 lentelė. Maudyklų ir paplūdimių smėlio stebėsenos kalendorinis grafikas 2020 metais.
Mėginių paėmimo data
Eil.
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Mėginių paėmimo vieta Gegužė
Nr.
25
8
22
6
20
3
18
1
m
m
m
m
m
Bendrojo paplūdimio
m
m
f/n/
f/n/
m
1.
f/n/
f/n/ f/n/
ties Birutės parku
f/n+ s f/n
md
md
f/n+s
md
md md+s
+s
+s
Palangos
bendrojo
m/
m
m/
m
m
paplūdimio ties Rąžės
m
m
f/
f/
m/
2.
f/
f/
f/
upės žiotimis
f+ s
f
md/
md/
f+s
md
md md+s
+s
+s
m
m
m
m
m
Palangos
moterų
m
m
f/
f/
m/
3.
f/
f/
f/
paplūdimio
f+ s
f
md/
md/
f+s
md
md md+s
+s
+s
Palangos
bendrojo
m
m
m
m
m
paplūdimio
m
m
f/
f/
m/
4.
f/
f/
f/
f+ s
f
md/
md/
f+s
md
md md+s
+s
+s
m
m
m
m
m
Šventosios
bendrojo
m
m
f/
f/
m/
5.
f/
f/
f/
paplūdimio
f+ s
f
md/
md/
f+s
md
md md+s
+s
+s
m
m
m
m
m
Šventosios
moterų
m
m
f/
f/
m/
6.
f/
f/
f/
paplūdimio
f+ s
f
md/
md/
f+s
md
md md+s
+s
+s
Sutrumpintos reikšmės:
m – mikrobiologinis tyrimas (žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100
ml, atsparių šilumai žarninių lazdelių (Escerichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml);
f – fizikinis parametras (skaidrumas, spalva, nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas,
guma ir kitos atliekos) – vizualinis stebėjimas;
n – naftos produktų tyrimas;
s – paplūdimių smėlio tyrimai (dėl helmintų ir jų kiaušinėlių);
md – melsvadumblių tyrimai (intensyvaus vandens žydėjimo metu).

Palangos maudyklų vandens ir smėlio kokybė buvo vertinama pagal šiuos rodiklius (3
lentelė).
3 lentelė. Maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybės rodiklių ribinės reikšmės
Rodiklio pavadinimas
Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas
sudarančių vienetų skaičius 100 ml
Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių
vienetų skaičius 100 ml
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas,
plastikas, guma ir kitos atliekos
Skaidrumas, spalva
Naftos produktai, mg/l

Helmintai ir jų kiaušinėliai
Melsvadumblių kiekis, ml

Ribinė rodiklio reikšmė
100
1000
Neturi būti
Mažiau arba lygu 0,3
Neturi būti

20000 ląstelių
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Per 2020 metų maudymosi sezoną buvo atrinkta 118 maudyklų vandens mėginių – iš
Palangos miesto maudyklų, t. y.: Bendrojo paplūdimio ties Birutės parku, Palangos bendrojo
paplūdimio ties Rąžės upės žiotimis, Palangos moterų paplūdimio, Palangos bendrojo paplūdimio,
Šventosios bendrojo paplūdimio, Šventosios moterų paplūdimio, įskaitant ir pirmą mėginį prieš
sezono pradžią. Atlikti šių maudyklų mikrobiologiniai, hidrocheminiai ir fizikiniai tyrimai (tyrimų
rezultatai pateikti 4 lentelėje).
2020 metų maudymosi sezono metu buvo atrinkta 60 paplūdimių smėlio mėginių ir
atlikti jų parazitologiniai tyrimai (4 lentelė). Paplūdimių smėlis dėl žmogui patogeninių helmintų ir
jų kiaušinėlių tirtas gegužės 25 d., birželio 22 d., liepos 20 d., rugpjūčio 17 d., rugsėjo 1 d. Pagal
Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus
paplūdimių smėlis neturi būti užterštas žmogui patogeniškais helmintais ir jų kiaušinėliais. Per visą
maudymosi sezoną helmintų ir jų kiaušinėlių aptikta nebuvo.
Apie stebimų maudyklų vandens kokybę maudymosi sezonu 2020 m. gyventojai buvo
informuojami per žiniasklaidą ir Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje
http://www.palanga.lt/ skiltyje „Viešoji tvarka“. Tyrimų rezultatai reguliariai buvo siunčiami
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui, Lietuvos žaliųjų judėjimui, Palangos miesto Birutės
parkui.
MAUDYKLŲ VANDENS IR PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO TYRIMŲ APIBENDRINIMAS
1. Palangos miesto savivaldybės maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimai buvo
atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų
vandens kokybė“ nuostatomis. Per 2020 metų maudymosi sezoną buvo atrinkta 116 maudyklų
vandens mėginių iš Palangos miesto maudyklų: Bendrojo paplūdimio ties Birutės parku, Palangos
bendrojo paplūdimio ties Rąžės upės žiotimis, Palangos moterų paplūdimio, Palangos bendrojo
paplūdimio, Šventosios bendrojo paplūdimio, Šventosios moterų paplūdimio, įskaitant ir pirmą
mėginį prieš sezono pradžią. Atlikti šių maudyklų mikrobiologiniai, hidrocheminiai ir fizikiniai
tyrimai.
2. 2020 m. gegužės 25 d., 2020 m. birželio 8 d., 2020 m. birželio 22 d.,
2020 m. liepos 6 d., 2020 m. liepos 20 d., 2020 m. rugpjūčio 3 d., 2020 m. rugpjūčio 18 d.,
2020 m. rugsėjo 14 d. ir 2020 m. rugsėjo 15 d. Palangos miesto maudyklose nebuvo nustatyta
žarninių enterokokų ribinių verčių viršijimų.
3. Pastebėtina, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. Palangos bendrajame paplūdimyje ties Birutės
parku, Palangos bendrajame paplūdimyje ties Ražės upės žiotimis, Palangos moterų paplūdimyje ir
Palangos bendrajame paplūdimyje buvo aptikta santykinai didesnės žarninių enterokokų
koncentracijos, kurios viršijo Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų
vandens kokybė“ nustatytas mikrobiologinių vandens kokybės rodiklių ribines vertes ir buvo
fiksuojama trumpalaikė maudyklų vandens tarša. Dėl šios priežasties 2020 m. rugsėjo 8 d. buvo
paimti pakartotiniai mėginiai, kuriuos ištyrus tik viename iš jų – Palangos bendrajame paplūdimyje
ties Ražės upės žiotimis buvo pakartotinai užfiksuoti teisės aktuose nustatytų ribinių verčių
viršijimai. Siekiant nustatyti taršos išnykimą, minėtoje maudykloje 2020 m. rugsėjo 14 d.
pakartotinai paimtas vandens mėginys, kurį ištyrus nebuvo nustatyta ribinių verčių viršijimų.
2020 m. rugsėjo 15 d. Palangos bendrajame paplūdimyje ties Birutės parku, Palangos moterų
paplūdimyje ir Palangos bendrajame paplūdimyje pakartotinai paimti vandens mėginiai. Atlikus
laboratorinius tyrimus, visose keturiose maudyklose, ribinių verčių viršijimų nebebuvo užfiksuota.
4. 2020 m. gegužės 25 d., 2020 m. birželio 8 d., 2020 m. birželio 22 d.,
2020 m. liepos 20 d., 2020 m. rugpjūčio 3 d., 2020 m. rugpjūčio 18 d., 2020 m. rugsėjo 1 d.,
2020 m. rugsėjo 14 d. ir 2020 m. rugsėjo 15 d. žarninių lazdelių koncentracijos maudyklose buvo
normos ribose ir ribinės vertės neviršijo.
5. Pastebėtina, kad 2020 m. liepos 6 d. Palangos moterų paplūdimyje ir Šventosios
moterų paplūdimyje buvo aptikta santykinai didesnės žarninių lazdelių koncentracijos, kurios viršijo
Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytas
ribines vertes. Dėl šios priežasties 2020 m. liepos 13 d. buvo paimti pakartotiniai mėginiai, kurių
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tyrimo rezultatai parodė, jog žarninių lazdelių koncentracijų padidėjimas buvo trumpalaikio
pobūdžio. 2020 m. rugsėjo 8 d. Palangos bendrajame paplūdimyje ties Ražės upės žiotimis taip pat
buvo fiksuojama trumpalaikio pobūdžio tarša, viršijanti Lietuvos higienos normoje
HN 92:2018 nustatytas ribines vertes, tačiau 2020 m. rugsėjo 14 d. pakartotinai paimtų vandens
mėginių tyrimo rezultatai neviršijo teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.
6. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2020 m. gegužės 25 d., 2020 m. birželio 8 d.,
2020 m. birželio 22 d., 2020 m. liepos 6 d., 2020 m. liepos 20 d., 2020 m. rugpjūčio 3 d.,
2020 m. rugpjūčio 18 d., 2020 m. rugsėjo 1 d., 2020 m. rugsėjo 8 d., 2020 m. rugsėjo 14 d. ir
2020 m. rugsėjo 15 d. Palangos miesto maudyklų vanduo buvo skaidrus, bespalvis, nuolaužų,
plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų neaptikta. Palangos
miesto maudyklų vandens žydėjimas buvo neintensyvus, todėl melsvadumblių tyrimai nebuvo
vykdomi.
7. Per 2020 metų maudymosi sezoną atrinkti 60 paplūdimių smėlio mėginiai bei atlikti
jų parazitologiniai tyrimai. Per visą maudymosi sezoną helmintų ir jų kiaušinėlių aptikta nebuvo.
8. Apibendrinant galima teigti, kad 2020 m. Palangos miesto savivaldybės maudyklų
vandens kokybė ir paplūdimių smėlis mikrobiologiniu, hidrocheminiu ir fizikiniu požiūriu buvo
pakankamai geros kokybės, todėl nėra būtinybės imtis papildomų maudyklų vandens kokybės bei
paplūdimio smėlio kokybės gerinimo priemonių.
____________________

