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APLINKOS ORO KOKYBĖ ŠIAULIŲ REGIONO MIESTUOSE 2016 M. 

 

 
 

 

Aplinkos oro kokybės monitoringas Lietuvoje vykdomas pagal LR Vyriausybės 2011-03-

02 nutarimu Nr. 315 patvirtintą Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą ir 

Aplinkos ministro kasmet tvirtinamus programos priemonių įgyvendinimo planus.   

Pagal Aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-161 patvirtintą Oro kokybės 

monitoringo aglomeracijoje ir zonose 2016 metų planą Šiaulių regione aplinkos oro kokybė 

buvo stebima Šiaulių, Mažeikių ir N. Akmenės oro kokybės tyrimo stotyse (OKTS). OKTS 12 

automatinų analizatorių nepertraukiamai matuojama kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, anglies 

monoksido, sieros dioksido, azoto dioksido, azoto monoksido, azoto oksidų  ir ozono 

koncentracijas bei meteorologinius parametrus, paima mėginius sunkiųjų metalų  (švino, 

arseno, nikelio, kadmio) ir policiklinių aromatinių angliavandenilių  (benzo(a)pireno, 

benzo(a)antraceno  ir kt.) koncentracijų nustatymui iš KD10 frakcijos. 

Aplinkos oro kokybės vertinimui OKTS turi būti surinkta ne mažiau 90 % teršalų 

parametrų matavimų duomenų. 2016 m. surinkta 4156 matavimų duomenys, t. y. 94,7 %. 

 

OKTS stotis/  

Nustatomas 

parametras 

CO KD10 KD2,5 SO2 NO2 O3 
Surinkta 

duomenų, % 

Šiauliai  95,9 97,0  96,4 97,3 96,4 96,6 

Akmenė    82,2 92,1 96,7    

Mažeikiai   95,1  95,6 95,6 95,4 95,4 

Surinkta duomenų, 

% 95,9 91,4 92,1 96,2 95,5 96,9 94,7 

 

Aplinkos oro kokybė miestuose priklauso nuo teršalų emisijų iš mobilių ir stacionarių 

taršos šaltinių bei meteorologinių sąlygų. Dėl intensyvios ciklonų veiklos Lietuvoje vyrauja 

palankios teršalų sklaidos sąlygos – nepastovūs, vėjuoti orai, dažni krituliai greitai išsklaido 

arba išplauna ir nusodina orą teršiančias medžiagas. Pramonės centruose Mažeikiuose, N. 

Akmenėje oro kokybė priklauso nuo vieno stambaus teršėjo emisijos. Nepalankios sklaidos 

sąlygos susidaro pučiant tam tikros krypties vėjui, nešančiam teršalus nuo pramonės įmonės 

miesto link. Oro užterštumas mieste padidėja ir net viršija ribines vertes. Aplinkos oro kokybė 

dažniausiai pablogėja šaltuoju metų laiku dėl intensyvaus kūrenimo energetikos įmonėse ir 

individualiuose namuose bei transporto taršos, pavasarį dėl pakeltosios taršos nuo neišvalytų 

teritorijų ir transporto taršos. Didelę įtaką taršai turi individualių namų šildymas kietuoju kuru 

ir atliekomis (popieriumi, dėvėtais drabužiais ar net tepaluotais skudurais, plastiku ir baldų 

gamybos atliekamomis). 

Aplinkos oro kokybė vertinama pagal Europos Sąjungos direktyvose ir nacionaliniuose 

teisės aktuose nustatytas normas - ribines vertes (metines, paros, 1 h, 8 h, 35 d./m.) su 
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leistinais nukrypimo dydžiais, informavimo ir pavojaus slenksčiais nustatytais žmonių sveikatai.  

Aplinkos kokybės vertinimą Lietuvos miestuose atlieka Aplinkos apsaugos agentūra. 

Turimais duomenimis 2016 m. Šiaulių, Mažeikių, N. Akmenės OKTS KD10 ir KD2,5 

vidutinės metinės ribinės vertės nebuvo viršytos. Neviršytas ir leistinas vidutinių paros kietųjų 

dalelių KD10 koncentracijų viršijimų skaičius 35 p./m. (Šiauliai 12, Mažeikiai 10, N. Akmenė 

16). Aplinkos oro kokybė dažniausiai pablogėja šaltuoju metų laiku dėl intensyvaus kūrenimo 

energetikos įmonėse ir individualiuose namuose bei transporto taršos, pavasarį dėl pakeltosios 

taršos nuo neišvalytų teritorijų ir transporto taršos.  

2016 m. Šiauliuose vėl buvo viršyta leistina 1,0 ng/m³ vidutinė metinė benzo(a)pireno 

koncentracija: 1,28 ng/m³ (atitinkamai 2013 m.- 0,1,76 ng/m³,  2014 m. - 1,38 ng/m³ ir 

2015 m. - 0,84 ng/m).    Didžiausios koncentracijos nustatytos šildymo sezono metu ir svyravo  

nuo 1,16 iki 2,60  ng/m³, o šalčiausią mėnesį siekė net 4,53 ng/m³. Vertinant 2007-2016 m. 

duomenis Šiauliuose pastebima benzo(a)pireno didėjimo tendencija. Šis teršalas yra šalutinis 

nepilno degimo proceso produktas, į aplinką patenkantis iš stacionarių taršos šaltinių – kietąjį 

kurą (akmens anglį, durpes, medieną) deginančių įrenginių, taip pat su transporto 

išmetamosiomis dujomis. Benzo(a)pirenas yra žinomas kaip imunitetą silpninantis ir vėžinius 

susirgimus galintis paskatinti teršalas.  Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Aplinkos oro 

apsaugos įstatymo nuostatas, savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių 

strateginiuose veiklos planuose turi būti numatytos ir, reikalui esant, tikslinamos aplinkos oro 

kokybės valdymo priemonės, skirtos užtikrinti, kad teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų 

nustatytų normų. 

Kiti oro kokybės vertinimo rodikliai (maksimali 1 valandos ozono, vidutinės metinės 

azoto dioksido, metalų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių, maksimali 1 valandos azoto 

dioksido, vidutinė metinė sieros dioksido, maksimali 1 valandos sieros dioksido, vidutinė 

metinė sieros dioksido, maksimali 8 valandų anglies monoksido, vidutinė metinė arseno, 

vidutinė metinė nikelio ir vidutinė metinė kadmio koncentracijos)  neviršijo nustatytų ir 

siektinų verčių normų. Mažeikiuose didžiausia 8 valandų periodo ozono koncentracija buvo 

viršyta 5 kartus per metus (siektina vertė neturi būti viršyta daugiau kaip 25 dienas per metus, 

imant 3 metų vidurkį), kitose vietovėse viršijimų fiksuota nebuvo.  

Daugiau informacijos galima rasti Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapio rubrikose Oras 

ir Oro monitoringo duomenys: http://gamta.lt/cms/index  

 

 

 

 

 

Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus informacija tel. (8 41) 525 158 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gamta.lt/cms/index
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Kietųjų dalelių (KD10) vidutinių paros koncentracijų  viršijimai aplinkos ore 2012 - 

2016 m. 
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2016 m. vidutinių teršalų koncentracijų palyginimas su 2015 m. duomenimis  

ir kitimo tendencijos 2003-2006 m. 

 

Stotis 

Teršalai 

SO2 NO2 CO BZN Pb As* Ni* Cd* B(a)* 
Kiti 

PAA* 

Šiauliai 

Palyginimas 

su 2015 m. 

duomenimis 

          

Tendencija 

2003-2016 

m.  

          

Naujoji 

Akmenė 

Palyginimas 

su 2015 m. 

duomenimis 

          

Tendencija 

2003-2016 

m.  

          

Mažeikiai 

Palyginimas 

su 2015 m. 

duomenimis 

          

Tendencija 

2003-2016 

m.  

          

 

 sumažėjo          padidėjo         nepakito arba kinta nežymiai 

*matuojama nuo 2007 m. 

 

 
 
 

Detalius aplinkos oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainėje 

http://gamta.lt. 

http://gamta.lt/
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