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I. BENDROJI DALIS 

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siekdamas įvertinti aplinkos triukšmo 

poveikį visuomenės sveikatai Šiaulių rajono savivaldybėje užsakė aplinkos triukšmo tyrimą, kurį 

šiemet atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyriaus specialistai. 

Aplinkos triukšmo tyrimo tikslas – fizikinių dydžių parametrų matavimai, kurių duomenų 

analizė ir nustatytos priemonės pagal numatomus prioritetus, padėtų išvengti, sumažinti, apsaugoti 

visuomenę nuo aplinkos triukšmo kenksmingo poveikio, kartu ją ir supažindinti su esama Šiaulių 

rajono savivaldybės situacija matuojamuose objektuose.  

Tokiu būdu tyrimais siekiama nustatyti: 

1. Dienos triukšmo rodiklio Ldienos, vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro, nakties triukšmo rodiklio 

Lnakties reikšmes (dB).  

2. Surinkus duomenų rodiklius atlikti jų analizę ir pateikti išvadas.  

Akustinio triukšmo  matavimai buvo atlikti 2015 metų spalio 9, 12, 16, 20, 24 ir 26 dienomis 

Šiaulių rajone. Numatytuose aplinkos triukšmo stebėsenos vietose. Išmatuotas ekvivalentinis ir 

maksimalus garso slėgio lygis dienos (6h - 18h), vakaro (18h – 22h) ir nakties (22h – 6h) metu. 

Dominuojantis triukšmo šaltinis – automobilių sukeliamas triukšmas. 

Triukšmo stebėsenos objektų vietose Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-

3638) reglamentuoja, kad gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus 

maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinis 

ekvivalentinis garso slėgio lygis turi būti ne daugiau:  

 dienos metu - 65 dBA,  

 vakaro metu – 60 dBA,  

 nakties metu – 55 dBA.   

Maksimalus garso slėgio lygis turi būti ne daugiau:  

 dienos metu - 70 dBA,  

 vakaro metu – 65 dBA,  

 nakties metu – 60 dBA. 
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1 lentelė. Aplinkos triukšmo stebėsenos objektai 

 

Eil. 

Nr. 
Triukšmo stebėsenos objektas 

1. Šiaulių r. Aukštelkės pagrindinė mokykla,  

Paparčių g. 2.  

Į kelio Šiauliai - Bubiai pusę (~15m nuo pastato sienos) 

2. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija,  

S. Dariaus ir S. Girėno g. 31.  

Į S. Dariaus ir S. Girėno gatvės pusę (~10m nuo pastato sienos) 

3. Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla,  

Aušros g. 2.  

Į Aušros gatvės pusę (~15 m nuo pastato sienos). 

4. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija,  

V. Kudirkos g. 33.  

Į V. Kudirkos gatvės pusę (~15m atstumu nuo pastato sienos) 

5. Kuršėnų Pavenčių pagrindinė mokykla,  

Ventos g. 17. 

 Į Ventos gatvės pusę (~30 atstumu nuo pastatų) 

6. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla,  

Daugėlių g. 86.  

Į Daugėlių gatvės pusę (~15 m nuo pastato sienos) 

7. Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla, 

Kapų g. 9. 

Į V. Kudirkos gatvės pusę (~15m atstumu nuo pastato sienos) 

8. Kuršėnų Daugėlių lopšelis  - darželis,  

Liepų al. 3.  

Prie darželio tvoros į Liepų alėjos pusę 

9. Kuršėnų lopšelis  - darželis "Buratinas", 

Daugėlių g. 74.  

Prie darželio tvoros į Daugėlių g. pusę 

10. Kuršėnų lopšelis  - darželis "Eglutė",  

Kudirkos g. 28.  

Prie darželio tvoros į V. Kudirkos gatvės pusę 

11. Šiaulių r. Kužių vidurinė mokykla,  

Vilties g. 9.  

Į Vilties gatvės pusę (~15 m nuo pastato sienos) 

12. Šiaulių r. Šilėnų pagrindinė mokykla,  

Saulės g. 38.  

Į Saulės gatvės pusę (~15m nuo pastato sienos) 

13. Vilniaus g. 17, Kuršėnai 

Į Vilniaus gatvės pusę (~15m atstumu nuo pastato) 

14. Vytauto ir V. Kudirkos gatvių sankryža  

(ties gyvenamojo namo Vytauto g. 28 sklypo riba į sankryžos pusę,  

~3m iki gatvės),  Kuršėnai 

15. Statybininkų g. gyvenamieji namai  

(į kelio Šiauliai - Palanga pusę, 1,5m nuo gyvenamojo namo Statybininkų g. 16,  Kužiai) 

16. Vyšnių g. 

(į kelio Šiauliai - Palanga pusę, ~20m nuo gyvenamojo namo vyšnių g. 7), Lukšių 

kaimas, Šiaulių rajonas 
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17. Žeimių gatvės gyvenamieji namai Ginkūnuose. 

Į Žeimių gatvės pusę (~16m nuo gyvenamojo namo Žeimių g. 10), Šiaulių rajonas, 

Ginkūnai 

18. P. Matulionio g. 28, Aleksandrijos kaimas, Šiaulių rajonas 

(~16m nuo gyvenamojo namo į P. Matulionio gatvės pusę, gatvę -užstoja garso 

izoliacinė sienelė) 

19. P. Matulionio g. 5, Aleksandrijos kaimas, Šiaulių rajonas 

(~10m nuo gyvenamojo namo į P. Matulionio gatvės pusę) 

20. Plento g. 29, Kairiai, Šiaulių rajonas 

(į Plento gatvės pusę, ~12m atstumu nuo gatvės, ties sklypo riba) 

 

21. Kuršėnų miesto parkas 

Parko viduryje (~70m atstumu nuo Ventos gatvės) 

22. VšĮ Kuršėnų ligoninė,  

J. Basanavičiaus gatvė 6  

Iš kiemo pusės (~15m nuo pastato sienos 

23. VšĮ Kuršėnų ligoninė 

J. Basanavičiaus gatvė 6. Į J. Basanavičiaus gatvės pusę (~15m nuo pastato sienos) 

24. Ateities g. 7, Šilėnai 

Į Ateities gatvės pusę (~ 15m nuo pastato sienos) 

25. Saulės g. 32, Šilėnai 

Į Saulės gatvės pusę (~ 10m nuo pastato sienos) 

 

 

2 lentelė. Triukšmo stebėsenos (monitoringo) planas 

Aplinkos 

komponentas 

Stebėjimo 

objektas ir 

matavimų vieta 

Matuojami 

(stebimi) 

parametrai 

Matavimo dažnis Dokumentas 

Triukšmas 7 taškai 

Ekvivalentinis ir 

maksimalus 

triukšmo lygis 

06 – 18 (diena),  

18 – 22 (vakaras), 

22 – 06 (naktis) 

HN 33:2011 

 

 

3 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

 

Objekto pavadinimas 

Paros 

laikas, 

val. 

Ekvivalentinis 

garso slėgio 

lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 

transporto sukeliamo triukšmo 

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

70 

65 

60 
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II. APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMŲ REZULTATAI 

 

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimo rezultatai dienos metu 
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4. lentelė Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimo rezultatai dienos metu 

Eil. 

Nr. 
Matavimo vieta 

Išmatuotas 

Ekvivalenti

nis garso 

slėgio lygis 

HN33:2011 

nurodytas 

didžiausias 

leistinas 

ribinis 

dydis 

Išvada 

Išmatuotas 

maksimalus 

garso slėgio 

lygis 

HN33:2011 

nurodytas 

didžiausias 

leistinas 

ribinis 

dydis 

Išvada 

1. Aukštelkės pagrindinė mokykla, 

Paparčių g. 2. Į kelio Šiauliai - 

Bubiai pusę (~15m nuo pastato 

sienos). 

54,2 dBA 65 dBA Neviršijo 64,9 dBA 70 dBA Neviršijo 

2. Gruzdžių gimnazija, S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 31. Į S. Dariaus ir S. 

Girėno gatvės pusę (~10m nuo 

pastato sienos). 

49,8 dBA 65 dBA Neviršijo 67,2 dBA 70 dBA Neviršijo 

3. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų pagrindinė mokykla, Aušros 

g. 2. Į Aušros gatvės pusę (~15 m 

nuo pastato sienos). 

64,7 dBA 65 dBA Neviršijo 78,5 dBA 70 dBA Viršijo (8,5 dBA) 

4. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, V. 

Kudirkos g. 33. Į V. Kudirkos gatvės 

pusę (~15m atstumu nuo pastato 

sienos). 

55,2 dBA 65 dBA Neviršijo 59,9 dBA 70 dBA Neviršijo 

5. Kuršėnų Pavenčių pagrindinė 

mokykla, Ventos g. 17. Į ventos 

47,2 dBA 65 dBA Neviršijo 59,9 dBA 70 dBA Neviršijo 
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gatvės pusę (~30 atstumu nuo 

pastatų). 

6. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė 

mokykla, Daugėlių g. 86. Į Daugėlių 

gatvės pusę (~15 m nuo pastato 

sienos). 

49,9 dBA 65 dBA Neviršijo 60,0 dBA 70 dBA Neviršijo 

7. Kuršėnų Stasio Anglickio 

pagrindinė mokykla, Kapų g. 9.  Į V. 

Kudirkos gatvės pusę (~15m 

atstumu nuo pastato sienos). 

53,2 dBA 65 dBA Neviršijo 64,0 dBA 70 dBA Neviršijo 

8. Kuršėnų Daugėlių lopšelis  - 

darželis, Liepų al. 3. Prie darželio 

tvoros į Liepų alėjos pusę. 

45,2 dBA 65 dBA Neviršijo 56,8 dBA 70 dBA Neviršijo 

9. Kuršėnų lopšelis  - darželis 

"Buratinas", Daugėlių g. 74. Prie 

darželio tvoros į Daugėlių g. pusę. 

63,8 dBA 65 dBA Neviršijo 74,2 dBA 70 dBA Viršijo (4,2 dBA) 

10. Kuršėnų lopšelis  - darželis "Eglutė", 

Kudirkos g. 28. Prie darželio tvoros į 

V. Kudirkos gatvės pusę. 

47,8 dBA 65 dBA Neviršijo 62,0 dBA 70 dBA Neviršijo 

11. Kužių vidurinė mokykla, Vilties g. 

9. Į Vilties gatvės pusę (~15 m nuo 

pastato sienos). 

51,6 dBA 65 dBA Neviršijo 74,5 dBA 70 dBA Viršijo (4,5 dBA) 

12. Šilėnų pagrindinė mokykla, Saulės 

g. 38. Į Saulės gatvės pusę (~15m 

nuo pastato sienos). 

49,2 dBA 65 dBA Neviršijo 64,8 dBA 70 dBA Neviršijo 
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13. Vilniaus g. 17, Kuršėnai. Į Vilniaus 

gatvės pusę (~15m atstumu nuo 

pastato). 

54,6 dBA 65 dBA Neviršijo 63,8 dBA 70 dBA Neviršijo 

14. Vytauto ir V. Kudirkos gatvių 

sankryža (ties gyvenamojo namo 

Vytauto g. 28 sklypo riba į 

sankryžos pusę, ~3m iki gatvės),  

Kuršėnai. 

70,9 dBA 65 dBA Viršijo (5,9 

dBA) 

81,8 dBA 70 dBA Viršijo (10,8 

dBA) 

15. Statybininkų g. gyvenamieji namai 

(į kelio Šiauliai - Palanga pusę, 1,5m 

nuo gyvenamojo namo Statybininkų 

g. 16,  Kužiai). 

52,4 dBA 65 dBA Neviršijo 65,0 dBA 70 dBA Neviršijo 

16. Vyšnių g. (į kelio Šiauliai - Palanga 

pusę, ~20m nuo gyvenamojo namo 

vyšnių g. 7), Lukšių kaimas, Šiaulių 

rajonas. 

59,1 dBA 65 dBA Neviršijo 65,8 dBA 70 dBA Neviršijo 

17. Žeimių gatvės gyvenamieji namai 

Ginkūnuose. Į Žeimių gatvės pusę 

(~16m nuo gyvenamojo namo 

Žeimių g. 10), Šiaulių rajonas, 

Ginkūnai. 

69,9 dBA 65 dBA Viršijo (4,9 

dBA) 

78,9 dBA 70 dBA Viršijo (8,9 dBA) 

18. P. Matulionio g. 28, Aleksandrijos 

kaimas, Šiaulių rajonas (~16m nuo 

gyvenamojo namo į P. Matulionio 

gatvės pusę, gatvę -užstoja garso 

izoliacinė sienelė). 

54,9 dBA 65 dBA Neviršijo 62,8 dBA 70 dBA Neviršijo 
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19. P. Matulionio g. 5, Aleksandrijos 

kaimas, Šiaulių rajonas (~10m nuo 

gyvenamojo namo į P. Matulionio 

gatvės pusę). 

72,5 dBA 65 dBA Viršijo (7,5 

dBA) 

78,6 dBA 70 dBA Viršijo (8,6 dBA) 

20. Plento g. 29, Kairiai, Šiaulių rajonas 

(į Plento gatvės pusę, ~12m atstumu 

nuo gatvės, ties sklypo riba). 

51,9 dBA 65 dBA Neviršijo 76,3 dBA 70 dBA Viršijo (6,3 dBA) 

21. Kuršėnų miesto parkas. Parko 

viduryje (~70m atstumu nuo Ventos 

gatvės). 

50,2 dBA 65 dBA Neviršijo 62,1 dBA 70 dBA Neviršijo 

22. VšĮ Kuršėnų ligoninė, J. 

Basanavičiaus gatvė 6. Iš kiemo 

pusės (~15m nuo pastato sienos 

45,6 dBA 65 dBA Neviršijo 58,3 dBA 70 dBA Neviršijo 

23. VšĮ Kuršėnų ligoninė, J. 

Basanavičiaus gatvė 6. Į J. 

Basanavičiaus gatvės pusę (~15m 

nuo pastato sienos). 

54,8 dBA 65 dBA Neviršijo 63,9 dBA 70 dBA Neviršijo 

24. Ateities g. 7, Šilėnai. Į Ateities 

gatvės pusę (~ 15m nuo pastato 

sienos). 

44,1 dBA 65 dBA Neviršijo 64,8 dBA 70 dBA Neviršijo 

25. Saulės g. 32, Šilėnai. Į Saulės gatvės 

pusę (~ 10m nuo pastato sienos). 

50,2 65dBA Neviršijo 64,1 dBA 70 dBA Neviršijo 
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2.2. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimo rezultatai 

vakaro metu 
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5. lentelė Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimo rezultatai vakaro metu 

Eil. 

Nr. 
Matavimo vieta 

Išmatuotas 

Ekvivalenti

nis garso 

slėgio lygis 

HN33:2011 

nurodytas 

didžiausias 

leistinas 

ribinis 

dydis 

Išvada 

Išmatuotas 

maksimalus 

garso slėgio 

lygis 

HN33:2011 

nurodytas 

didžiausias 

leistinas 

ribinis 

dydis 

Išvada 

1. Vilniaus g. 17, Kuršėnai. Į Vilniaus 

gatvės pusę (~15m atstumu nuo 

pastato). 

54,9 dBA 60 dBA Neviršijo 64,5 dBA 65 dBA Neviršijo 

2. Vytauto ir V. Kudirkos gatvių 

sankryža (ties gyvenamojo namo 

Vytauto g. 28 sklypo riba į 

sankryžos pusę, ~3m iki gatvės),  

Kuršėnai. 

68,1 dBA 60 dBA Viršijo (8,1 

dBA) 

79,2 dBA 65 dBA Viršijo (14,2 

dBA) 

3. Statybininkų g. gyvenamieji namai 

(į kelio Šiauliai - Palanga pusę, 1,5m 

nuo gyvenamojo namo Statybininkų 

g. 16,  Kužiai). 

51,6 dBA 60 dBA Neviršijo 64,5 dBA 65 dBA Neviršijo 

4. Vyšnių g. (į kelio Šiauliai - Palanga 

pusę, ~20m nuo gyvenamojo namo 

vyšnių g. 7), Lukšių kaimas, Šiaulių 

rajonas.                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

57,0 dBA 60 dBA Neviršijo 64,2 dBA 65 dBA Neviršijo 

5. Žeimių gatvės gyvenamieji namai 

Ginkūnuose. Į Žeimių gatvės pusę 

(~16m nuo gyvenamojo namo 

Žeimių g. 10), Šiaulių rajonas, 

Ginkūnai.                                                                                                                                                                       

 

66,2 dBA 60 dBA Viršijo (6,2 

dBA) 

78,8 dBA 65 dBA Viršijo (13,8 

dBA) 
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6. P. Matulionio g. 28, Aleksandrijos 

kaimas, Šiaulių rajonas (~16m nuo 

gyvenamojo namo į P. Matulionio 

gatvės pusę, gatvę -užstoja garso 

izoliacinė sienelė).                                                                                                                                                       

 

53,1 dBA 60 dBA Neviršijo 62,8 dBA 65 dBA Neviršijo 

7. P. Matulionio g. 5, Aleksandrijos 

kaimas, Šiaulių rajonas (~10m nuo 

gyvenamojo namo į P. Matulionio 

gatvės pusę).  

 

67,8 dBA 60 dBA Viršijo (7,8 

dBA) 

75,4 dBA 65 dBA Viršijo (10,4 

dBA) 

8. Plento g. 29, Kairiai, Šiaulių rajonas 

(į Plento gatvės pusę, ~12m atstumu 

nuo gatvės, ties sklypo riba).  

 

52,9 dBA 60 dBA Neviršijo 68,9 dBA 65 dBA Viršijo (3,9 dBA) 

9. Kuršėnų miesto parkas. Parko 

viduryje (~70m atstumu nuo Ventos 

gatvės).   

49,2 dBA 60 dBA Neviršijo 61,5 dBA 65 dBA Neviršijo 

10. VšĮ Kuršėnų ligoninė, J. 

Basanavičiaus gatvė 6. Į J. 

Basanavičiaus gatvės pusę (~15m 

nuo pastato sienos).                                                                                                                                                                                                          

 

54,7 dBA 60 dBA Neviršijo 57,8 dBA 65 dBA Neviršijo 
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2.3. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimo rezultatai 

nakties metu 
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6. lentelė Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos triukšmo tyrimo rezultatai nakties metu 

Eil. 

Nr. 
Matavimo vieta 

Išmatuotas 

Ekvivalenti

nis garso 

slėgio lygis 

HN33:2011 

nurodytas 

didžiausias 

leistinas 

ribinis 

dydis 

Išvada 

Išmatuotas 

maksimalus 

garso slėgio 

lygis 

HN33:2011 

nurodytas 

didžiausias 

leistinas 

ribinis 

dydis 

Išvada 

1. Vilniaus g. 17, Kuršėnai. Į Vilniaus 

gatvės pusę (~15m atstumu nuo 

pastato). 

49,2 dBA 55 dBA Neviršijo 62,3 dBA 60 dBA Viršijo (2,3 dBA) 

2. Vytauto ir V. Kudirkos gatvių 

sankryža (ties gyvenamojo namo 

Vytauto g. 28 sklypo riba į 

sankryžos pusę, ~3m iki gatvės),  

Kuršėnai. 

60,5 dBA 55 dBA Viršijo (5,5 

dBA) 

75,3 dBA 60 dBA Viršijo (15,3 

dBA) 

3. Statybininkų g. gyvenamieji namai 

(į kelio Šiauliai - Palanga pusę, 1,5m 

nuo gyvenamojo namo Statybininkų 

g. 16,  Kužiai). 

48,9 dBA 55 dBA Neviršijo 62,5 dBA 60 dBA Viršijo (2,5 dBA) 

4. Vyšnių g. (į kelio Šiauliai - Palanga 

pusę, ~20m nuo gyvenamojo namo 

vyšnių g. 7), Lukšių kaimas, Šiaulių 

rajonas.                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

53,9 dBA 55 dBA Neviršijo 62,3 dBA 60 dBA Viršijo (2,3 dBA) 

5. Žeimių gatvės gyvenamieji namai 

Ginkūnuose. Į Žeimių gatvės pusę 

(~16m nuo gyvenamojo namo 

Žeimių g. 10), Šiaulių rajonas, 

Ginkūnai.                                                                                                                                                                       

 

56,9 dBA 55 dBA Viršijo (1,9 

dBA) 

71,6 dBA 60 dBA Viršijo (11,6 

dBA) 



 

35 
 

6. P. Matulionio g. 28, Aleksandrijos 

kaimas, Šiaulių rajonas (~16m nuo 

gyvenamojo namo į P. Matulionio 

gatvės pusę, gatvę -užstoja garso 

izoliacinė sienelė).                                                                                                                                                       

 

51,2 dBA 55 dBA Neviršijo 59,8 dBA 60 dBA Neviršijo 

7. P. Matulionio g. 5, Aleksandrijos 

kaimas, Šiaulių rajonas (~10m nuo 

gyvenamojo namo į P. Matulionio 

gatvės pusę).  

 

60,0 dBA 55 dBA Viršijo (5,0 

dBA) 

74,2 dBA 60 dBA Viršijo (14,2 

dBA) 

8. Plento g. 29, Kairiai, Šiaulių rajonas 

(į Plento gatvės pusę, ~12m atstumu 

nuo gatvės, ties sklypo riba).  

 

46,2 dBA 55 dBA Neviršijo 62,1 dBA 60 dBA Viršijo (2,1 dBA) 

9. Kuršėnų miesto parkas. Parko 

viduryje (~70m atstumu nuo Ventos 

gatvės).   

45,6 dBA 55 dBA Neviršijo 60,2 dBA 60 dBA Viršijo (0,2 dBA) 

10. VšĮ Kuršėnų ligoninė, J. 

Basanavičiaus gatvė 6. Į J. 

Basanavičiaus gatvės pusę (~15m 

nuo pastato sienos).                                                                                                                                                                                                          

 

48,3 dBA 55 dBA Neviršijo 59,9 dBA 60 dBA Neviršijo 
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III. IŠVADOS 

 

Tyrime buvo atlikti akustinio triukšmo matavimai Šiaulių rajono numatytuose aplinkos 

triukšmo stebėsenos vietose. Tyrimo metu vertinti du parametrai - ekvivalentinis ir maksimalus garso 

slėgio lygis dienos (6h - 18h), vakaro (18h – 22h) ir nakties (22h – 6h) metu. Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis labiausiai įtakojamas eismo intensyvumo – kuo daugiau automobilių tuo didesnis ir garso 

vidurkis per laiko vienetą. Maksimaliam garso slėgio lygiui užtenka ir vienos triukšmingos mašinos, 

nes fiksuojama didžiausia vertė per laiko vienetą. Visuose atliktuose matavimuose dominuojantis 

triukšmo šaltinis – automobilių sukeliamas triukšmas.  

Atlikus tyrimus nustatyta, kad  pagrindinė automobilių sukeliamo triukšmo probleminė vieta 

yra Vytauto ir V. Kudirkos gatvių sankryža, Kuršėnuose. Ekvivalentinio ir maksimalaus garso slėgio 

lygio matavimo parametrai dienos, vakaro ir nakties metu šioje sankryžoje buvo didesni negu 

leistinos normos (dienos - ekvivalentinis garso slėgio lygis viršytas 5,9 dBA, maksimalus garso slėgio 

lygis - 10,8 dBA;  vakaro - ekvivalentinis garso slėgio lygis viršytas 8,1 dBA, maksimalus garso 

slėgio lygis – 14,2 dBA;  nakties - ekvivalentinis garso slėgio lygis viršytas 5,5 dBA, maksimalus 

garso slėgio lygis – 15,3 dBA).  

Vertinant Kuršėnuose esančios Vytauto ir V. Kudirkos gatvių sankryžos problemiškumą, 

reikėtų paminėti, kad daugėjant automobilių, triukšmas tendencingai bus linkęs didėti. Per šią 

sankryžą pravažiuoja beveik visas transportas iš Šiaulių ar Mažeikių/Akmenės  pusės, kurio judėjimo 

kryptis yra link Telšių ir toliau. Taip pat triukšmas didesnis sankryžos vietose, kur mašinos priverstos 

sustoti ir pradėti važiuoti iš naujo: automobiliai sustoja sankryžoje praleisti pagrindiniu keliu 

pravažiuojančių ir tuomet „startuoja“ iš vietos, kas tikrai sukelia didesnį triukšmą nei automobilio 

pravažiuojančio tolygiu ~ 50km/h greičiu. Panaši situacija ir su „gulinčiais policininkais“ - eismo 

saugumui padeda, o triukšmą padidina.  

Apibendrinus ir įvertinus esamą situaciją, reikia taikyti triukšmo mažinimo priemones 

organizuojant ir valdant eismą. Pagrindinės priemonės galėtų būti - tranzitinio ir sunkiųjų automobilių 

eismo ribojimas mieste, nukreipimas aplinkkeliais, tolygaus eismo organizavimas, šviesoforų 

suderinimas, tranzitinio ir sunkiųjų automobilių leistino važiavimo greičio mažinimas nakties metu 

iki 40 km/h ar 30 km/h.   
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