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DĖL TRIUKŠMO TYRIMŲ ATLIKIMO
Informuojame, kad į Nacionalinę visuomenes sveikatos priežiūros laboratoriją (toliau- NVSPL)
dažnai kreipiasi tiek visuomenės sveikatos centrai apskrityse, tiek savivaldybių administracijos dėl
triukšmo matavimo atlikimo nuo skirtingų triukšmo šaltinių, tarp jų gatvių, automobilių kelių,
geležinkelių eismo, restoranų, kavinių, pramogLĮ centrų ir kt.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal triukšmo matavimo metodo - Lietuvos standarto LST ISO 19962:2008/P20 10 .Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos
triukšmo lygių nustatymas" reikalavimus skirtingų triukšmo šaltinių triukšmas turi būti nagrinėjamas ir
matuojamas atskirai. Be to, vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymu ir Lietuvos higienos normos
HN 33 :2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje", patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604,
4 punktu triukšmo kontrolė, matavimai ir jLĮ vertinimas gali būti atliekami tiktai dėl ūkinės komercinės
ir/ar pramoninės veiklos (transporto priemonių, pramonės įmonių jrenginių ir pan.). Minėta higienos
norma netaikoma žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo
vertinimo atvejais.
. .•
Pagal aukščiau minėto standarto reikalavimus atliekant triukšmo matavimus nuo konkretaus
triukšmo šaltinio būtina įvertinti ir liekamąjj garso slėgio lygį, t.y., be visuminio garso slėgio lygio,
kuris apima tiriamo triukšmo šaltinio ir visus kitus aplinkoje esančius triukšmus, turi būti išmatuotas ir
liekamasis garso slėgio lygis, tai yra garso slėgis, apimantis visus aplinkoje vyraujančius garsus,
išskyrus tiriamo triukšmo šaltinio triukšmą. Atliekant liekamojo garso slėgio lygio matavimus tiriamo
triukšmo šaltinio veikla turi būti stabdoma.
Siekiant tinkamai organizuoti triukšmo tyrimų atlikimą kreipiantis dėl triukšmo matavimų
būtina NVSPL papildomai pateikti informaciją, kurioje būtų įvardinti tiriamieji triukšmo šaltiniai,
nurodyta kokiu būdu bus užtikrinta, kad pramoniniai objektai ir subjektai vykdantys komercinę-ūkinę
veiklą, dėl kurių veiklos skundžiamasi, matavimų metu ne tiktai įjungs garsą skleidžiančią įrangą, bet ir
išjungs tam tikram laikotarpiui šią įrangą, kad būtų galima atlikti liekamojo triukšmo lygio matavimus.
Jeigu kreipiamasi
dėl miesto gatvių intensyvaus automobilių
eismo triukšmo, reiktų nurodyti
informaciją, kada bus tam tikram laikotarpiui stabdomas eismas, kas reikalinga siekiant išmatuoti
liekamąji garso slėgio lygį.
Aukščiau nurodyti tyrimų organizavimo aspektai ypač aktualus, kai matavimų užsakovas yra
savivaldybių administracijos,
nes NVSPL specialistai nėra pareigūnai, turintys valstybės tarnautojų
įgaliojimus ir galintys pateikti privalomus vykdymui nuro ymus.
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