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Santrauka
Lietuvoje visuomeninės paskirties pastatų patalpo-
se, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas, triukš-
mo lygį valstybė reglamentuoja riboti iki 55 dB(A). 
Klausos organo funkciją kenksmingai veikiantis 
triukšmo lygis nustatytas 75 - 85 dBA. 
Šio tyrimo metu triukšmo lygio vertinimui buvo pa-
sirinktos Kauno jėzuitų gimnazija ir Kėdainių rajo-
no savivaldybės Krakių Mikalojaus Katkaus gim-
nazija. Atlikus tyrimą ir įvertinus triukšmo lygį 
dviejose skirtingose mokyklose, buvo nustatyta, 
kad triukšmo lygis abiejose gimnazijose pertraukų 
metu koridoriuose, foje ir valgyklose bei kūno kul-
tūros pamokose viršija pagal HN33:2011 nustaty-
tą maksimalų (Lmax) ir vidutinį (LAeq) triukšmo lygį 
visuomeninės paskirties pastatų patalpose, kuriose 
vyksta mokymas ir (ar) ugdymas. Didžiausias vi-
dutinis triukšmo lygis (LAeq) buvo nustatytas Kau-
no jėzuitų gimnazijoje per kūno kultūros pamokas 
(83 dBA) yra kenksmingas. Visais atvejais Kauno 
jėzuitų gimnazijoje įvertintas vidutinis triukšmo ly-
gis (LAeq) viršijo 70 dBA. Krakių Mikalojaus Kat-
kaus gimnazijoje pamokų (išskyrus kūno kultūros) 
metu vidutinis triukšmo lygis neviršijo leistino pa-
gal HN33:2011 maksimalaus triukšmo lygio (Lmax), 
o vidutinį (LAeq) triukšmo lygį viršija tik 1,5 dBA. 
Kauno jėzuitų gimnazijoje statistiškai reikšmingai 
didesnis vidutinis triukšmo lygis (LAeq), nei Kėdai-
nių rajono savivaldybės Krakių Mikalojaus Katkaus 
gimnazijoje. Tikėtina, kad didesniam triukšmo ly-
giui Kauno jėzuitų gimnazijoje turi įtakos didesnis 
mokinių skaičius mokykloje ir klasėse, o pamokų 
metu dar ir skirtinga mokinių veikla.

Įvadas
Triukšmas šiuolaikinėje visuomenėje, vystantis tech-

nologijoms, gausėjant transporto srautams, tampa svarbia 
aplinkos ekologine problema [1]. Triukšmą dažniausiai siee-
jame su intensyviu automobilių judėjimu gatvėse ar įvai-
riais prietaisais. Dažnai priprantame prie pastoviai veikian-
čio triukšmo ir jo nebejaučiame. O žmogaus balso ir nesu-
vokiame kaip triukšmo. Pasaulinės sveikatos organizacijos 
(PSO) duomenimis, Europoje 450 milijonų žmonių kasdien 
veikiami 55 dBA triukšmo lygio, 113 milijonai veikiami 65 
dBA triukšmo ir apie 10 milijonų patiria 75 dBA triukšmą, 
o tai gali būti širdies ir kraujagyslių ligų priežastis [2].

Klausos pablogėjimo rizika atsiranda esant 75 dBA 
triukšmui [2]. Daugelyje šalių nustatyta 85 dBA triukšmo 
darbe saugumo riba. Pagal Lietuvos higienos normą 
HN33:2011 leidžiamojo triukšmo lygis pramogų, koncertų 
metu gali siekti 85 dBA, mokymosi erdvėse, kaip ir poilsio 
erdvėse – gyvenamosiose patalpose dirbant įtemptą protinį 
darbą – mažesnis kaip 55 dBA. 

Triukšmo patologinis laipsnis priklauso nuo jo inten-
syvumo ir poveikio trukmės. Itin pavojingas triukšmas, 
veikiantis naktį besiilsintį žmogų. Žmonės, gyvenantys 
šalia intensyvios eismo gatvės, kurioje naktį sklinda 55 ir 
daugiau decibelų triukšmas, dažniau skundžiasi padidėju-
siu kraujospūdžiu, padidėja miokardo infarkto, migrenos 
rizika, kraujyje padidėja cholesterolio kiekis [3].

Klausos nuovargis išsivysto ilgesnį laiką (kelias valan-
das ar visą darbo pamainą) veikiant intensyviam triukšmui, 
kuris didesnis nei 85 dB. Jei klausa perdirginama ir klau-
sos nuovargis kartojasi kasdien, tai ilgainiui gali vystytis 
progresuojantis klausos susilpnėjimas, kuris dažniausiai 
baigiasi profesiniu neurosensorinės kilmės kurtumu [4, 
5]. Nuolatinis triukšmas sukelia klausos nervinių ląstelių 
metabolinį išsekimą. Triukšmo pirmiausia yra veikiamos 
vidinės ausies sraigėje esančios sensoepitelinės ląstelės, 
suyra šių ląstelių segmentai, o vėliau degeneruoja klau-
sos nervas dėl mielinio dangalo degeneracinių procesų [6, 
7]. Triukšmo nespecifinis poveikis organizmui pasireiškia 
funkciniu centrinės ir vegetacinės nervų sistemos paken-
kimu – veikiamos širdies ir kraujagyslių sistemos, kiek 
mažiau kvėpavimo sistema, sutrikdoma medžiagų apykaita 
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[8], blogėja miego kokybė [9].
Vaikai dažniau nei suaugusieji susiduria su pernelyg 

dideliu triukšmu, triukšmo yra labiau veikiami, nei suaugu-
sieji [10, 11]. Mokykloje moksleiviai patiria didelį triukš-
mą [12 - 15]. Kadangi iš šios aplinkos norima maksimaliai 
gerų rezultatų, todėl savaime iškyla problema: ar triukš-
mas, kurį vaikas jaučia būdamas mokykloje, turi įtakos jo 
savijautai bei mokymuisi?

Vokietijoje 5-10% mokinių kenčia nuo lėtinės klau-
sos sutrikimų [12]. Vaikai, kurių gyvenamojoje aplinkoje 
triukšmo lygis yra daugiau nei 50 dB ir dažnai būna didesnis 
nei 60 dB, jaučia stresą – padidėjęs sistolinis kraujospūdis, 
padidėjęs širdies ritmo dažnis [16]. Daugeliui mokinių, 
veikiant dideliam triukšmui, sunku susikaupti, dirbti, taip 
pat sumažėja socialinis prisitaikymas, padidėja priešiškas 
elgesys, gali suprastėti pasiekimų rezultatai, palyginti su 
moksleiviais, kurie nebuvo veikiami padidėjusio triukšmo 
lygio [13, 14]. Jungtinėse Amerikos Valstijose 12,5% vai-
kams nuo 6 iki 19 metų amžiaus (maždaug 5,2 mln.) yra 
nustatyti vienos arba abiejų ausų triukšmo sukelti klausos 
slenksčio pokyčiai [17]. Kartais ryškaus triukšmo poveikio 
mokinių sveikatai galima nepastebėti, tačiau mokiniams, 
ypač jaunesnio amžiaus vaikams, sunkiau sukoncentruoti 
dėmesį atliekant klausymosi užduotis, suprastėja ilgalaikė 
atmintis, mokiniai dažniau būna susierzinę [11, 18, 19]. 
Triukšmo poveikis siejamas su vaikų hiperaktyvumu [19, 
20]. Ilgai veikiama triukšmingos aplinkos vaikų klausa 
gali tiek susilpnėti, kad negali girdėti 16 dB aukšto ir žemo 
dažnio garsų. Jungtinėse Amerikos valstijose net 14 proc. 
mokyklinio amžiaus vaikų netenka klausos [17]. 

Tyrimo tikslas: įvertinti triukšmo lygį bendrojo lavinio-
mo mokyklose.

Tyrimo objektas ir metodai
Triukšmo lygis buvo matuojamas Kauno jėzuitų gim-

nazijoje ir Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje. Kauno 
jėzuitų gimnazijoje mokosi 799 mokiniai, mokiniai mokosi 
nuo penktos klasės iki IV gimnazijos klasės, mokinių vidu-
tinis kiekis klasėse 29, Kėdainių rajono savivaldybės Kra-
kių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje mokosi 310 mokinių, 
mokiniai mokosi nuo pirmos klasės iki IV gimnazinės kla-
sės, vidutinis mokinių kiekis klasėse 21. Abiejose moky-
klose pamokos vyksta viena pamaina – nuo 8 val iki 15 val. 
Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje pamokos ir per-
traukos vyksta tradiciškai: pamokų trukmė – 45 min., visų 
pertraukų trukmė po 10 min., išskyrus pertrauką po trečios 
pamokos – 30 min. Kauno jėzuitų gimnazijoje pamokų tru-
kmė tokia pati – 45 min., trumpųjų pertraukų trukmė po 
5 min., o ilgosios pertraukos yra dvi po 55 min. skirtingu 
laiku 5-8 klasių mokiniams ir gimnazinių klasių (I-IV) mo-

kiniams. Jaunesniems mokiniams ilgoji pertrauka yra po 
trijų pamokų, o vyresniems – po ketvirtos pamokos. Toks 
pertraukų tvarkaraštis yra sudarytas siekiant sumažinti mo-
kinių kiekį valgykloje. Taip pat mažesnis mokinių kiekis ir 
koridoriuose didžiąją dalį ilgosios pertraukos.

Triukšmo lygis mokyklos patalpose buvo matuoja-
mas garso lygio matuokliu - analizatoriumi ,,Delta OHM 
HD2110”. Matavimai vykdyti pagal LST ISO 1996-2:2008 
standartą „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavi-
mai ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustaty-
mas“. Triukšmo stiprumas arba intensyvumas matuojamas 
decibelais su koeficientu A – dB(A) 30 – 110 dB intervale. 
Matuojami ir vertinami pagrindiniai triukšmo parametrai: 
vidutinis triukšmo lygis (LAeq), mažiausias tame laiko in-
tervale pamatuotas triukšmo lygis (Lmin) ir didžiausias tame 
laiko intervale pamatuotas triukšmo lygis (Lmax). Vidutid-
nis triukšmo lygis LAeq visuomet mažesnis už didžiausią 
triukšmo lygį Lmax. Rezultatuose pateikiamas LAeq.

Mokyklų patalpose buvo pasirinktos vietos, kur moki-
niai pertraukų metu praleidžia daugiau laiko: koridoriuose, 
foje, valgyklose. Triukšmo lygis buvo matuojamas ilgųjų 
ir trumpųjų pertraukų metu. Taip pat triukšmo lygis buvo 
matuojamas kai kurių pamokų metu. Buvo pasirinkta kūno 
kultūros pamoka, kurios metu triukšmo lygis, tikėtina, yra 
didžiausias lyginant su triukšmo lygiu kitų pamokų metu. 
Triukšmo lygio matavimui atsitiktinai pasirinktos dar ke-
lios pamokos: biologijos, matematikos, geografijos. Kad 
atspindėtų visą pamokos triukšmo lygį, buvo matuojama 
po 5 min. 3 kartus atsitiktinai pasirinktu pamokos metu. Vi-
sose pasirinktose vietose triukšmo lygis buvo matuojamas 
mažiausiai 3 kartus skirtingomis savaitės dienomis.

Triukšmo lygis vertinamas pagal HN33:2011 „Triukš-
mo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, kur visuomeninės 
paskirties pastatų patalpose, kuriose vyksta mokymas ir 
(ar) ugdymas, maksimalus garso slėgio lygis Lmax arba di-
džiausias triukšmo lygis negali viršyti 55 dBA, o vidutinis 
triukšmo lygis negali viršyti 45 dBA.

Triukšmo lygio rezultatų skirtumai vertinami Stju-
dent‘o dviejų nepriklausomų imčių testu (Origin v. 6.1). 
Reikšmingumo lygmuo P< 0,05. 

Tyrimo rezultatai 
Pertraukų metu mokyklų koridoriuose šurmuliuoja di-

delis kiekis mokinių. Trumpųjų pertraukų metu mokiniams 
užtenka laiko tik pereiti iš vienos klasės į kitą, o ilgosios 
pertraukos metu mokiniai spėja nueiti į valgyklą ir nusi-
pirkti pavalgyti pietus. Išmatavus triukšmo lygį buvo nu-
statyta, kad abiejose mokyklose triukšmo lygis pertraukų 
metu koridoriuose viršija maksimalų leistiną triukšmo lygį 
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(Lmax) 55 dBA (1 pav.).
Kauno jėzuitų gimnazijoje ilgosios pertraukos metu 

koridoriuose vidutinis triukšmo lygis LAeq siekė 72,7 ± 
3,25 dBA, o trumposios pertraukos metu LAeq - 79 ± 1,15 
dBA. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje ilgosios per-
traukos metu vidutinis triukšmo lygis LAeq siekė 63,28 ± 
2,6 dBA, o trumposios LAeq – 67,95 ± 2,8 dBA. Vertinant 
triukšmo lygį dviejose mokyklose pastebėta, kad abiejų 
mokyklų koridoriuose patikimai didesnis triukšmo lygis 
yra trumpųjų pertraukų metu, nei ilgųjų. Taip pat nustatyta, 
kad triukšmo lygis pertraukų metu mokyklų koridoriuose 
patikimai didesnis Kauno jėzuitų gimnazijoje nei Krakių 
Mikalojaus Katkaus gimnazijoje.

Pertraukų metu mokiniai būriuojasi koridorių erdvėse, 
kur sudarytos sąlygos bendrauti, užsiimti lengva veikla, pa-
valgyti. Tokios vietos mokyklose būna valgyklos, kavinės, 
kur yra suolų, mikštasuolių, kėdžių, stalų. Nors kartais už-
tenka ir palangės atramos, kad įspūdžių dalijimuisi susibur-

tų grupelė moksleivių. Išmatavus triukšmo lygį buvo nu-
statyta, kad abiejose mokyklose triukšmo lygis pertraukų 
metu foje ir valgyklose viršija maksimalų leistiną triukšmo 
lygį 55 dBA (2 pav.).

Kauno jėzuitų gimnazijoje ilgosios pertraukos metu 
foje ir valgyklose vidutinis triukšmo lygis LAeq siekė 77 ± 
2,65 dBA, o trumposios pertraukos metu LAeq – 74 ± 3,605 
dBA. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje foje ir val-
gykloje ilgosios pertraukos metu vidutinis triukšmo lygis 
LAeq siekė 66,37 ± 3,32 dBA, o trumposios LAeq – 62,03 
± 6,38 dBA. Vertinant triukšmo lygį dviejose mokyklose 
pastebėta, kad triukšmo lygis pertraukų metu mokyklų foje 
ir valgyklose patikimai didesnis Kauno jėzuitų gimnazijoje 
nei Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje.

Šiuolaikinė pedagogika skatina pamokų metu aktyvinti 
mokinių bendravimą, diskusijas. Tad visas 45 minutes kla-
sėje pamokų metu nebūna tylu. O ir didžiąją dalį pamo-
kos klasėje jaučiamas triukšmas. Kūno kultūros pamokose 
triukšmas kitoks dėl trypimo, kamuolio mušinėjimo į grin-
dis, o kartais ir šūkavimo. Tad kūno kultūros pamokų metu 
triukšmas vertinamas atskirai nuo kitų pamokų. Išmatavus 
triukšmo lygį kūno kultūros pamokose buvo nustatyta, kad 
abiejose mokyklose triukšmo lygis viršija maksimalų leis-
tiną triukšmo lygį 55 dBA (3 pav.). O kitų pamokų metu 
nustatyta, kad tik Kauno jėzuitų gimnazijoje triukšmo lygis 
viršija maksimalų leistiną triukšmo lygį 55 dBA (3 pav.).

Kūno kultūros pamokų metu Kauno jėzuitų gimnazijo-
je triukšmo lygis LAeq siekė 83 dBA, o Krakių Mikalojaus 
Katkaus gimnazijoje LAeq – 71,4 dBA. Biologijos, geograa-
fijos, matematikos pamokų metu Kauno jėzuitų gimnazi-
joje triukšmo lygis LAeq siekė 70,3 ± 4,16 dBA, o Krakių 
Mikalojaus Katkaus gimnazijoje LAeq – 46,5 ± 6,05 dBA. 
Nustatyta, kad triukšmo lygis pamokų metu patikimai di-
desnis Jėzuitų gimnazijoje nei Krakių Mikalojaus Katkaus 
gimnazijoje.

p<0,05  

 

 p<0,05 
p<0,05  

1 pav. Triukšmo lygis pertraukų metu mokyklų koridoriuose

2 pav. Triukšmo lygis pertraukų metu mokyklų foje ir valgyklose 3 pav. Triukšmo lygis pamokų metu mokyklų klasėse
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Rezultatų aptarimas
Vertinant triukšmą mokyklose buvo nustatytas didžiau-

sias triukšmo lygis kūno kultūros pamokų metu (3 pav.), 
kiek mažesnis triukšmas buvo trumpųjų pertraukų metu. 
Vaikų plepėjimas paprastai siekia LAeq 61-65 dBA [21, 
22]. Tačiau trypimas, spintelių durų varstymas ar kamuo-
lio bumsėjimas sukelia papildomą aplinkos triukšmą, prie 
kurio mokiniai taiko savo balso galimybes ir tokiu būdu 
pasiekiamas žymiai didesnis triukšmo lygis, nei tik kalbė-
jimas ramioje aplinkoje. Ilgųjų pertraukų metu sumažėja 
mokinių judėjimas, mokiniai neskubėdami gali pietauti ar 
tiesiog ramiai šnekučiuotis. Nors Kauno jėzuitų gimnazijo-
je ilgosios pertraukos gerokai ilgesnės, nei Krakių Mikalo-
jaus Katkaus gimnazijoje, mokiniai turėtų nurimti ir, bent 
jau koridoriuose, triukšmo lygis turėtų sumažėti, tačiau į 
Kauno jėzuitų gimnazijos ilgosios pertraukos sudėtį įeina 
10 min. trumpųjų pertraukų ir, vertinant LAeq, triukšmo ly-
gis vis tiek didesnis, nei Krakių Mikalojaus Katkaus gima-
nazijos triukšmo lygis ilgosios pertraukos metu (1 pav.). 
Tačiau Kauno jėzuitų gimnazijoje vertinant triukšmą trum-
pųjų pertraukų metu triukšmo lygio standartinis nuokrypis 
mažesnis, nei ilgosios pertraukos triukšmo lygio standarti-
nis nuokrypis, kas rodo ne tokį tolygų triukšmo lygį ilgųjų 
pertraukų metu, kaip trumpųjų pertraukų metu. Trumpųjų 
pertraukų metu foje ir valgyklose triukšmo lygis buvo ma-
žesnis nei ilgųjų pertraukų metu (2 pav.). Šiose erdvėse 
mokiniai susiburia valgyti ar bendrauti, kai turi daugiau lai-
ko. Kauno jėzuitų gimnazijoje per 5 trumposios pertraukos 
minutes mokiniai nespėja nei prisėsti, o tuo labiau, nusi-
pirkti maisto kavinėje ar valgykloje. Per trumpąją pertrau-
ką spėjama pereiti iš vieno kabineto į kitą. Krakių Mikalo-
jaus Katkaus gimnazijoje mokiniams nereikia taip skubėti, 
kaip Kauno jėzuitų gimnazijoje, kas gali turėti įtakos kiek 
mažesniam triukšmo lygiui trumpųjų pertraukų metu. Tad 
triukšmo lygis ilgųjų pertraukų metu mokyklose patikimai 
mažesnis, ypač koridoriuose, nei trumpųjų pertraukų metu, 
kai mokiniai priversti skubėti. 

Pamokų metu mokiniai turėtų susikoncentruoti į daly-
ką. Pastaraisiais metais pamokos pasirenkamos labiau ak-
tyvinančios mokinius, nei žinių perdavimas mokytojo aiš-
kinimu ar skaitymu. Pamokos, kai vyksta diskusijos, argu-
mentavimai, nuomonių apgynimai, vadinamos atviro tipo 
pamokomis. Nors mokyklose, kuriose vyksta atviro tipo 
pamokos, turi daug privalumų, tačiau didesnis triukšmo 
lygis buvo dažnai minimas kaip pagrindinis tokių pamokų 
trūkumas [15]. Pamokose triukšmo lygis priklauso nuo to, 
į kokią veiklą yra įtraukiami mokiniai, todėl triukšmas in-
dividualiais atvejais gali skirtis. Priklausomai nuo mokinių 
veiklos triukšmas pamokų metu gali skirtis net 30 dBA [15, 
23, 24]. Matuojant triukšmą Kauno jėzuitų gimnazijoje ir 

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje standartinis nuo-
krypis, vertinant triukšmą mokykloje pamokų metu, buvo 
nustatytas didžiausias. Kauno jėzuitų gimnazijoje triukšmo 
lygis pamokų metu buvo nustatytas patikimai didesnis nei 
Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje. Skirtumas siekė 
daugiau nei 20 dBA. Krakių Mikalojaus Katkaus gimna-
zijoje nustatytas triukšmas (46,5 ±6,05) yra labai artimas 
tokiam triukšmo lygiui, kai mokiniai pamokoje sėdi tyliai 
[15, 23, 24]. Jei mokiniai įtraukiami į tylią veiklą, triukš-
mas pamokos metu jau gali padidėti iki 56 dBA [15]. Šiose 
ribose ir buvo nustatytas triukšmo lygis Krakių Mikalojaus 
Katkaus gimnazijoje. Kauno jėzuitų gimnazijoje triukšmo 
lygis svyravo nuo 69 iki 70,3 dBA. Toks triukšmo lygis ati-
tinka mokinių aktyvumą, kai jie dirbdami gali tyliai šnekė-
tis, o kai dirba darbo grupėse ir gali garsiai šnekėtis, triukš-
mas pamokų metu gali siekti 77 dBA [15]. Tačiau reikėtų 
atkreipti dėmesį į mokinių kiekį. Nors vidutiniškai Kauno 
jėzuitų gimnazijoje tik 8 mokinių skirtumas klasėje lygi-
nant su Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos klasėmis, 
tačiau mokinių kiekis klasėse, ypač įtraukiant mokinius į 
aktyvią veiklą, gali turėti įtakos bendram triukšmo lygiui 
mokyklose [15, 25]. O jaunesnio amžiaus mokiniams tai-
kyti aktyvios veiklos nė nerekomenduoja dėl šio amžiaus 
būdingo keliamo per didelio triukšmo [25]. Esant per dide-
liam triukšmo lygiui (didesnis nei 60 dBA) mokiniams gali 
būti sudėtinga atlikti skaičiavimo, raštingumo, skaitymo 
užduotis, susikoncentruoti, silpnina ilgalaikę atmintį [15]. 
Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pavyz-
džiui, klausos ar kalbos sutrikimų, dėmesio koncentravimo 
deficitą triukšmo lygis aplinkoje turėtų būti 10 dBA mažes-
nis, nei specialių poreikių neturintiems vaikams [25].

Kai aplinkoje, koridoriuose pertraukų metu yra per di-
delis triukšmo lygis, mokiniai galėtų naudoti klausos ap-
saugos priemones. Tačiau tyrimai parodė, kad tik mokinius 
skatinant, jie naudoja klausos apsaugą esant triukšmui mo-
kykloje [26].

Triukšmą klasėje galima sumažinti triukšmo lygio 3-5 
dBA įrengiant akustiškai absorbuojančias lubas, tačiau 
triukšmas labiau sumažinamas (6-10 dBA) sumažinant mo-
kinių skaičių klasėje [15].

Išvados
Atlikus tyrimą ir įvertinus triukšmo lygį dviejose skir-

tingose mokyklose, buvo nustatyta, kad triukšmo lygis 
abiejose gimnazijose pertraukų metu koridoriuose, foje 
ir valgyklose bei kūno kultūros pamokose viršija pagal 
HN33:2011 nustatytą maksimalų (Lmax) ir vidutinį (LAeq) 
triukšmo lygį visuomeninės paskirties pastatų patalpose, 
kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas. Didžiausias vi-
dutinis triukšmo lygis (LAeq) buvo nustatytas Kauno jėzu-
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itų gimnazijoje per kūno kultūros pamokas (83 dBA) yra 
kenksmingas. Visais atvejais Kauno jėzuitų gimnazijoje 
įvertintas vidutinis triukšmo lygis (LAeq) viršijo 70 dBA. 
Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje pamokų (išskyrus 
kūno kultūros) metu vidutinis triukšmo lygis neviršijo leis-
tino pagal HN33:2011 maksimalaus triukšmo lygio (Lmax), 
o vidutinį (LAeq) triukšmo lygį viršija tik 1,5 dBA. Kauno 
jėzuitų gimnazijoje statistiškai reikšmingai didesnis vidu-
tinis triukšmo lygis (LAeq), nei Kėdainių rajono savivaldy-
bės Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje. Tikėtina, kad 
didesniam triukšmo lygiui Kauno jėzuitų gimnazijoje turi 
įtakos didesnis mokinių skaičius mokykloje ir klasėse, o 
pamokų metu dar ir skirtinga mokinių veikla.
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NOISE LEVEL IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS 
(PILOT RESEARCH)

V. Batulevičienė, M. Tamulionytė, A. Bajarūnas
Key words: noise level, students, school internal environment.
Summary
Noise level in public buildings where training and (or) edu-

cation takes place noise level is regulated by the state Lithuania to 
limit of 55 dB (A). Noise level of 75 - 85 dBA can be harmful for 

hearing organ functioning. 
In this study the noise level was evaluated in Kaunas Jesuit 

gymnasium and Kedainiai District Krakių Mikalojus Katkus 
gymnasium. It was found that the noise level in both high schools 
during breaks in the corridors, lobby and canteens and physical 
education classes exceeds the HN33:2011 the maximum (Lmax) and 
average (LAeq) noise level of public buildings where training and (or) 
education is takes place. The highest average noise level (LAeq) was 
established during physical education classes (83 dBA) in Kaunas 
Jesuit gymnasium and it is harmful. In all cases estimated average 
noise level (LAeq) exceeds 70 dBA in the Kaunas Jesuit gymnasium. 
The average noise level in Krakių Mikalojus Katkus gymnasium 
during classes (with the exception of physical education) did not 
exceed the alowdible maximum noise level (Lmax) and excess of only 
1.5 dBA the average (LAeq) noise level according to HN 33:2011. It 
was also found that the average noise level (LAeq) in Kaunas Jesuit 
gymnasium statistically significantly higher than Kedainiai District 
Krakių Mikalojus Katkus gymnasium. It is likely that higher noise 
level in Kaunas Jesuit High School causes more pupils both in the 
school and in the classroom, and the different student activities in 
classroom as well.
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