Taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose, laikymosi kontrolė


• Alytaus miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio taisyklės,
patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-66.
Primename, kad:
҉ pagal Lietuvos gamtines sąlygas maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo
1 d. Maudymosi sezono pradžia ir pabaiga gali būti koreguojama savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
҉
Alytaus miesto savivaldybės paplūdimiuose ir maudyklose žmonių gelbėjimo vandenyje
paslaugą teikianti organizacija dirba gelbėjimo punktuose maudymosi sezono metu kasdien nuo 11
iki 19 val.
҉
gelbėtojai maudyklų ir paplūdimių darbo metu stebi maudyklų ir paplūdimių teritorijas,
drausmina netinkamai vandenyje besielgiančius asmenis, gelbsti skęstančiuosius ir suteikia jiems
pirmąją medicinos pagalbą, esant būtinybei iškviečia greitąją medicinos pagalbą arba policijos
pareigūnus.
Draudžiama savivaldybės įteisintuose paplūdimiuose ir maudyklose:
# vedžioti šunis ir kitus gyvūnus bei maudyti juos;
# vartoti alkoholinius gėrimus, maudytis neblaiviems
# važinėtis automobiliais, motociklais, keturračiais motociklais (išskyrus gelbėtojus, paplūdimį
eksploatuojančios įmonės ir kontroliuojančius pareigūnus);
# plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, vandens dviračiais ir
kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose;
# statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) ne tam
skirtose vietose;
# įrengti stovyklavietes;
# kurti laužus tam neskirtose vietose, deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;
# teršti aplinką buitinėmis ir kitomis atliekomis;
# gadinti ir laužyti informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrengimus, plaukiojimo priemones;
# skalbti skalbinius, plauti transporto priemones;
# savavališkai įrengti pramogų įrenginius, sporto aikšteles;
# žaisti sportinius žaidimus ne sporto zonose ar sukeliant pavojų kitiems poilsiautojams;

# plaukioti ant automobilio kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;
# plaukti už plūdurų ar kitų ženklų, žyminčių maudyklos ribas, plaukti prie fontanų;
# palikti prie vandens mažamečius vaikus be priežiūros;
# maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigus nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų;
# šokinėti ar nardyti iš valčių ar kitų objektų, esančių vandenyje;
# perkrauti valtis;
# plaukiant valtyje sėdėti ant rago ar borto;
# vežti (plukdyti) neblaivius asmenis;
# irstytis vaikams valtimi, jei valtyje nėra suaugusio žmogaus, kuris moka gerai plaukti bei gelbėti
skęstančiuosius;
# plaukioti savo malonumui gelbėtojų valtimis;
# maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio asmens priežiūros;
# niokoti, žaloti augmeniją;
# eksploatuoti techniškai netvarkingas, neaprūpintas gelbėjimo priemonėmis valtis ir kitus laivelius;
# nemokantiems plaukti, bristi į vandenį giliau juosmens;
# triukšmauti ir trukdyti aplinkiniams žmonėms
LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių
reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 491 straipsnyje „Žmonių gyvybės
apsaugos vandens telkiniuose, žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių pažeidimas“.
Bauda – nuo 16 iki 60 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 60 iki 140 Eur.
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Patariama:
☼ perkaitusiam saulėje nepulti staiga į vandenį, prieš tai juo neapsišlaksčius, nes tai gali sukelti raumenų
mėšlungį arba širdies paralyžių;
☼ nesimaudyti sočiai pavalgius, būtina palaukti 1,5–2 valandas;
☼ nesimaudyti nežinomose, nuošaliose vietose, geriau pasirinkti paplūdimį ar vietą, kur maudosi daugiau
žmonių;
☼ nešokti stačia galva į vandenį, jeigu neaiškus tos vietos gylis ir dugnas;
☼ nesimaudyti tamsiu paros metu;
☼ atvykus prie vandens telkinių su vaikais, nepalikti jų be priežiūros;
☼ nestovėti ir nežaisti ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį (tilto, stataus kranto).
☼ neplaukti už plūdurų net ir mokant gerai plaukti;
☼ nesimaudyti užterštame vandenyje, galinčiame sukelti infekcinių ligų;
☼ neplaukti ant pripučiamųjų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių;
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☼ vengti pelkėto ir augalais užžėlusio vandens;
☼ nesimaudyti lyjant ir perkūnijos metu;
☼ nemokant plaukti, neiti į vandenį giliau kaip iki krūtinės;
☼ nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų;
☼ eiti žmonių grupei per ledą galima, kai ledo storis ne mažesnis kaip 15 cm, o atstumas tarp žmonių 5–6
metrai; tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio
ledas yra netvirtas; trapus, plonas ledas būna tose vietose, kur jame įšalusios medžių šakos, taip pat arti
krūmų, medžių, nendrių;
☼ prieš einant ant ledo, reikia apsidairyti, ar arti nėra praminto takelio, paliktų pėdų. Jeigu yra, eiti jomis,
nes tai išbandytas kelias. Į krantą grįžti tuo keliu, kuriuo ateita;
☼ einant ledu, reikia turėti tvirtą lazdą ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu ledą sudavus lazda ant jo pasirodo
vanduo, nedelsiant grįžti į krantą;
☼ eiti ledu geriau čiuožte, neatitraukiant kojų nuo ledo;
☼ ledas labai pavojingas atodrėkių metu.

