
TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE ZONOSE 2020 M. 

 

Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 2020 m., kaip ir 2019 m., atliko triukšmo tyrimus miesto autotransporto triukšmo prevencijos 

(lopšelių – darželių, mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje) ir tyliosiose miesto zonose.  

Atliekant matavimus triukšmo prevencijos zonose, maksimalus triukšmo lygis lopšelių - darželių aplinkoje kito nuo 61 iki 86 dBA. Maksimalaus 

triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai 2020 m. buvo nustatyti 18 – oje (58,1 proc.), o 2019 m. 17 – oje iš 31 tyrimo vietos. Didžiausi šio triukšmo 

lygio viršijimai išmatuoti l/d „Salduvė“ (+16 dBA), l/d „Ežerėlis“ (+14 dBA), l/d „Pupų pėdas“(+11 dBA) ir l/d ,,Žirniukas“ l/d (+11 dBA) aplinkoje.  

Ekvivalentinis triukšmo lygis lopšelių - darželių aplinkoje kito nuo 48 iki 70 dBA. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai 2020 

m. gauti penkiose, o 2019 m – dviejose tyrimo vietose. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai išmatuoti l/d „Salduvė“ (+5 dBA), l/d „Ežerėlis“ (+5 dBA) 

ir l/d ,,Žirniukas“ l/d (+4 dBA) aplinkoje (žr. 1 pav.).  

 
1 pav. Maksimalaus ir ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimai Šiaulių miesto lopšelių – darželių aplinkoje 2020 m. (dBA) 

Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 
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Bendrojo ugdymo mokyklų aplinkoje maksimalus triukšmo lygis kito nuo 65 iki 87 dBA. Maksimalaus triukšmo lygio viršijimai 2020 m. buvo 

išmatuoti 22 – jose iš 28 tyrimo vietų (78,6 proc.), o 2019 m. - 21 – oje. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai nustatyti Zoknių (+17 dBA) progimnazijos, 

J. Janonio (+16 dBA) ir ,,Santarvės“ (+14 dBA) gimnazijų aplinkoje.  

Ekvivalentinis triukšmo lygis mokyklų aplinkoje kito nuo 49 iki 72 dBA. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio viršijimai 2020 m. buvo nustatyti 

10 - yje (35,7 proc.), o 2019 m. - 7 -iose tyrimo vietose. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai išmatuoti ,,Santarvės“ (+7 dBA) gimnazijos, Ragainės 

(+6 dBA) ir V. Kudirkos (+6 dBA) progimnazijų aplinkoje (žr. 2 pav.).  

 
2 pav. Maksimalaus ir ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimai Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų aplinkoje 2020 m. (dBA) 

Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 
 

Gydymo, reabilitacijos ir kitų visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje maksimalus triukšmo lygis kito nuo 59 iki 88 dBA. Maksimalaus triukšmo 

viršijimai 2020 m. buvo išmatuoti penkiose (71,4 proc.), o 2019 m. – keturiose, iš septynių tyrimo vietų. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai nustatyti 

Šiaulių priklausomybės ligų centro (+18 dBA) ir Šiaulių reabilitacijos centro (+11 dBA) aplinkoje. Ekvivalentinis triukšmo lygis visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkoje kito nuo 47 iki 69 dBA. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai 2020 m. gauti trijose vietose (Šiaulių 
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priklausomybės ligų centro (+4 dBA), Šiaulių kūdikių namų (+4 dBA) ir Šiaulių reabilitacijos centro (+3 dBA) aplinkoje), o 2019 m. - dviejose vietose 

(žr. 3 pav.). 

 
3 pav. Maksimalaus ir ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimai Šiaulių miesto gydymo, reabilitacijos ir kitų visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkoje 2020 m. (dBA) 
Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 

 

Tyliosiose viešosiose Šiaulių miesto zonose maksimalus triukšmo lygis 2020 m. kito nuo 49 iki 72 dBA ir Centriniame miesto parke viršijo ribinį 

dydį (+2 dBA). Paros triukšmo (Ldvn) ribinio dydžio (50 dBA) viršijimų 2020 m., kaip ir 2019 m., neišmatuota nė vienoje iš septynių tyrimo vietų. 

Mažiausias vidutinis paros triukšmo lygis nustatytas tyliojoje gamtos zonoje, Rėkyvos ežero pakrantės parke (39 dBA) (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Maksimalaus ir paros triukšmo lygio matavimai Šiaulių miesto tyliosiose viešosiose zonose 2020 m. (dBA) 

Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 
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NUOLATINIAI TRIUKŠMO MATAVIMAI PIETINIAME GYVENAMAJAME RAJONE (GEGUŽIŲ G. 94) 
 

Pietiniame gyvenamajame rajone maksimalus triukšmo lygis 2020 m. kito nuo 96 iki 105 dBA ir viršijo ribinį dydį visus mėnesius nuo 26 iki 35 

dBA. Apskaičiuotas vidutinis paros (Ldvn) triukšmo lygis neviršijo ribinio dydžio (65 dBA) ir kito nuo 59 iki 64 dBA. Dienos (Ld) triukšmo lygis 

neviršijo ribinio dydžio (65 dBA) ir kito nuo 58 iki 61 dBA. Vakaro (Lv) triukšmo lygis neviršijo ribinio dydžio (60 dBA) ir kito nuo 53 iki 59 dBA. 

Nakties (Ln) triukšmo lygis kito nuo 50 iki 61 dBA, ribinio dydžio (55 dBA) viršijimas (+6 dBA) gautas birželio mėn.  

Lyginant 2020 m. triukšmo lygio matavimų duomenis su 2019 m. duomenimis matyti, kad paros triukšmo lygio vidutinė metų vertė sumažėjo 3 

dBA, dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygiai sumažėjo 2 dBA (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Nuolatinių triukšmo tyrimų duomenys gyvenamajame rajone (Gegužių g. 94) 2018 – 2020 m. 
Mėnuo Maksimalus triukšmo 

lygis, dBA 
Dienos triukšmo lygis, 

Ld, dBA 
 

Vakaro triukšmo lygis, 
Lv, dBA 

Nakties triukšmo lygis, 
Ln, dBA 

Paros triukšmo lygis, 
Ldvn 

 
 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Sausis 106 116 105 61 61 58 58 58 55 54 55 51 63 63 58 
Vasaris 101 99 97 59 61 60 55 58 57 51 53 52 60 62 60 
Kovas 98 101 97 57 62 59 54 60 57 49 53 51 58 63 59 
Balandis 109 102 99 56 62 59 55 60 56 48 55 51 58 64 59 
Gegužė 100 103 102 57 62 59 55 60 58 49 54 52 58 63 59 
Birželis 101 102 99 57 61 58 55 59 53 49 54 61 58 63 58 
Liepa 97 100 99 56 60 59 56 58 58 48 52 52 58 61 59 
Rugpjūtis 99 101 99 58 58 60 57 56 59 51 49 51 60 59 60 
Rugsėjis 101 100 96 59 59 59 56 57 57 51 49 50 60 59 59 
Spalis 99 103 100 61 61 59 59 59 57 52 53 51 62 62 59 
Lapkritis 102 101 96 61 61 58 58 57 55 55 52 50 63 62 58 
Gruodis 113 106                    105 63 60 61 60 58 58 64 56 55 71 64 61 
Metų vidutinė vertė 59 61 59 58 59 57 54 54 52 63 62 59 
Ribinė 
vertė 

70 65 60 55 65 

Šaltinis: Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 

 

 

 



APIBENDRINIMAS 

 

 Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai 2020 m. lopšelių - darželių aplinkoje buvo nustatyti 18 – oje (58,1 proc.), o 2019 m. 17 

– oje iš 31 tyrimo vietos. Didžiausi  šio triukšmo lygio viršijimai išmatuoti l/d „Salduvė“ (+16 dBA), l/d „Ežerėlis“ (+14 dBA), l/d „Pupų 

pėdas“(+11 dBA) ir l/d ,,Žirniukas“ l/d (+11 dBA) aplinkoje. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai 2020 m. gauti penkiose, 

o 2019 m – dviejose tyrimo vietose. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai išmatuoti l/d „Salduvė“ (+5 dBA), l/d „Ežerėlis“ (+5 dBA) ir l/d 

,,Žirniukas“ l/d (+4 dBA) aplinkoje. 

 Bendrojo ugdymo mokyklų aplinkoje maksimalaus triukšmo lygio viršijimai buvo 2020 m išmatuoti 22 – jose iš 28 tyrimo vietų (78,6 proc.), o 

2019 m. - 21 – oje. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai nustatyti Zoknių (+17 dBA) progimnazijos, J. Janonio (+16 dBA) ir ,,Santarvės“ (+14 

dBA) gimnazijų aplinkoje. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio viršijimai 2020 m. buvo nustatyti 10 - yje (35,7 proc.), o 2019 m. - 7 -iose 

tyrimo vietose. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai išmatuoti ,,Santarvės“ (+7 dBA) gimnazijos, Ragainės (+6 dBA) ir V. Kudirkos (+6 dBA) 

progimnazijų aplinkoje. 

 Gydymo, reabilitacijos ir kitų visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje maksimalaus triukšmo lygio viršijimai 2020 m. buvo išmatuoti penkiose 

(71,4 proc.), o 2019 m. – keturiose, iš septynių tyrimo vietų. Didžiausi šio triukšmo lygio viršijimai nustatyti Šiaulių priklausomybės ligų centro 

(+18 dBA) ir Šiaulių reabilitacijos centro (+11 dBA) aplinkoje. Ekvivalentinio triukšmo ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai 2020 m. gauti trijose 

vietose (Šiaulių priklausomybės ligų centro (+4 dBA), Šiaulių kūdikių namų (+4 dBA) ir Šiaulių reabilitacijos centro (+3 dBA) aplinkoje), o 

2019 m. - dviejose vietose. 

 Tyliosiose viešosiose Šiaulių miesto zonose maksimalus triukšmo lygio ribinis dydis (70 dBA) 2020 m. buvo viršytas Centriniame miesto parke 

(+2 dBA). Paros triukšmo (Ldvn) ribinio dydžio (50 dBA) viršijimų 2020 m., kaip ir 2019 m., neišmatuota nė vienoje iš septynių tyrimo vietų. 

Mažiausias vidutinis paros triukšmo lygis nustatytas tyliojoje gamtos zonoje, Rėkyvos ežero pakrantės parke (39 dBA). 

 Pietiniame gyvenamajame rajone maksimalus triukšmo lygis viršijo ribinį dydį (70 dBA) visus 2020 m. mėnesius nuo 26 iki 35 dBA. Lyginant 

2020 m. triukšmo lygio matavimų duomenis su 2019 m. duomenimis matyti, kad paros triukšmo lygio vidutinė metų vertė sumažėjo 3 dBA, 

dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygiai sumažėjo 2 dBA. 


