Elektroninio dokumento nuorašas

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KAUNO DEPARTAMENTAS
Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070
Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,

el.p. kaunas@nvsc.lt

Ringaudų bendruomenės centro
pirmininkei Alinai Živatkauskienei
el. p. azivatkauskiene@yahoo.com

2018-03Nr. (2-12 4.80E)2Į 2018-02-01 Prašymą

DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMO REZULTATŲ
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamentas (toliau – NVSC Kauno departamentas) 2018 m. vasario 8 d. (registracijos Nr.
1-14914) gavo Jūsų prašymą dėl magistralinio kelio A5 transporto priemonių keliamo triukšmo
Akademijos ir Ringaudų gyvenvietėse.
Siekiant įvertinti Jūsų parašyme nurodytas triukšmo keliamas problemas pagal
Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 33:2011), NVSC Kauno departamentas pagal
Jūsų pateiktą informaciją telefonu susisiekė su nurodytais gyventojais dėl triukšmo matavimų
atlikimo, tačiau Jūsų nurodyti gyventojai Dileta ir Mindaugas Aleksandravičiai bei Vaida
Aleknavičienė matavimų atsisakė.
Pagal su gyventojais suderintą matavimų atlikimo datą ir laiką, 2018 m. vasario 21
d. nuo 9 val. ir 15 val. NVSC Kauno departamentas kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) atliko triukšmo lygio matavimus gyvenamųjų namų
patalpose ir gyvenamųjų namų aplinkoje, adresu Tako g. 5-1, Akademija, Kauno r. ir adresu
Sutkynės g. 6-1, Ringaudai, Kauno r. Pagal pateiktą 2018 m. kovo 7 d. NVSPL Aplinkos triukšmo
tyrimo protokolą Nr. F-AT-64/2018, nustatyta, kad gyvenamajame kambaryje, adresu Tako g. 5-1,
Akademija, Kauno r., išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis siekė 28,2 dBA (ribinis lygis 45
dBA), išmatuotas maksimalus garso slėgio lygis – 48,6 (ribinis lygis 55 dBA). Gyvenamojo namo,
adresu Tako g. 5-1, Akademija, Kauno r., aplinkoje išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis
siekė 49 dBA (ribinis lygis 65 dBA), išmatuotas maksimalus garso slėgio lygis – 64,5 dBA (ribinis
lygis 70 dBA). Gyvenamajame kambaryje, adresu Sutkynės g. 6-1, Ringaudai, Kauno r., išmatuotas
ekvivalentinis garso slėgio lygis siekė 32,9 dBA (ribinis lygis 45 dBA), išmatuotas maksimalus
garso slėgio lygis – 49,6 (ribinis lygis 55 dBA). Gyvenamojo namo, adresu Sutkynės g. 6-1,
Ringaudai, Kauno r., aplinkoje išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis siekė 59,8 dBA (ribinis
lygis 65 dBA), išmatuotas maksimalus garso slėgio lygis – 67,1 dBA (ribinis lygis 70 dBA).
Išmatuotas magistralinio kelio A5 transporto priemonių keliamas triukšmas (adresais Tako g. 5-1,
Akademija, Kauno r. ir Sutkynės g. 6-1, Ringaudai, Kauno r.) gyvenamųjų namų gyvenamosiose
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patalpose ir gyvenamųjų namų aplinkoje neviršijo leistinų ribinių dydžių, nurodytų Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011.
Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip
per 1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas)
arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam
teismui.“
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