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6.1 

 

6.2 

Techninė informacija apie įrangos triukšmo lygius 

Esamų mobilių ir stacionarių triukšmo šaltinių techninė informacija triukšmo 

modeliavimui  

PŪV stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių techninė informacija triukšmo 

modeliavimui  

7 Triukšmo sklaidos vertinimo ataskaita (UAB Ekokonsultacijos), įsk. 

1 priedas Užsakovo pateikti įvesties duomenys apie esamos ūkinės veiklos ir PŪV 

triukšmo šaltinius 

2 priedas UAB „Tyrimų laboratorija“ Aplinkos garso lygio matavimo protokolas 

(2020-08-12 Nr. 98-20-TA-868) 

3 priedas Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai 

 



 

 

6.1  priedas  Esamų mobilių ir stacionarių triukšmo šaltinių techninė 

informacija triukšmo modeliavimui 

 

(1) Dyzelinis krautuvas  CATERPILLAR TH407C 

 

 

 

Techninė informacija: 

Dyzelinio kuro sąnaudos: 6,4  ltr / 1moto val.; 

Triukšmo lygis – iki 85 dBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informacijos šaltinis: Kratuvo reklaminis bukletas 

 

 

Triukšmas vairuotojo kabinoje – 78 dBA 

Išorinis triukšmas – 85 dBA 



 

 

(2) Esamo pastato ventiliacinė sitema  

(2.1) Administracinio pastato stoginės ventiliacijos našumas: 2 x apie 600 m3/val.  

Pvz.: Stoginis ventiliatorius RF 4-160S; našumas – iki 604 m3/val.; galia – 0,039 kW; 65 dBA 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1622  

(2.2.) Pastato dalies su ŠGP patalpa ir GA patalpa stoginių ventiliacinių sistemų našumas:  

2 x apie 1200 m3/val.   

Pvz.: Stoginis ventiliatorius RF 2-160S/H; našumas – iki 1220 m3/val.; galia – 0,15 kW; 65 dBA 

 

 

 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1622


 

 

(2.3.) Kitų stoginių ventiliatorių našumai: 4 x 2720 m3/val.   

Pvz.: Stoginis ventiliatorius RF 6-355T; našumas – iki 2720 m3/val.; galia – 0,18 kW; 61 dBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(3) Esamų pastatų atitvarų sprendimai:  Mūrinės plytos: 240 mm 

 

Nustatyta, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-07-17  įsakymo Nr. 387 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ 
(Žin., 2003 Nr. 79-3614; TAR 2017 Nr. 14813, TAR 2019 Nr. 17486] 1-me priede pateikta informacija 
dėl matavimo būdu nustatytais garso izoliacijos rodikliais 
https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216317/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUI
D=d1498b99-bc4f-48f8-9a2b-7b847ce9075c  

 
Modeliavimui priimta Rwmin. reikšmė - 55 dB. 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216317/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d1498b99-bc4f-48f8-9a2b-7b847ce9075c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216317/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d1498b99-bc4f-48f8-9a2b-7b847ce9075c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216317/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d1498b99-bc4f-48f8-9a2b-7b847ce9075c


 

 

6.2 priedas  Planuojamų mobilių ir stacionarių triukšmo šaltinių 

techninė dokumentacija 

(1) Dujinis autokrautuvas 

Pvz.,: H 14T EVO, Linde dujinis šakinis krautuvas (galia - iki 2 t) – 73 dBA 

https://www.linde-mh.com/media/Datasheets/EN_ds_h14_20_br391evo_en_g_0315.pdf  
 
 

(2) Planuojamas dyzelinis krautuvas (identiškai esamam)  

 

Pvz., Dyzelinis krautuvas  CATERPILLAR TH407C 

 

 

 

Techninė informacija: 

Dyzelinio kuro sąnaudos: 6,4  ltr / 1moto val.; 

Triukšmo lygis – iki 85 dBA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alwark.lt/krovos-technika/dyzeliniaidujiniai-sakiniai-krautuvai/h-14-20-evo-linde-dyzelinis-dujinis-sakinis-krautuvas/162?p=45
https://www.linde-mh.com/media/Datasheets/EN_ds_h14_20_br391evo_en_g_0315.pdf


 

 

 

Informacijos šaltinis: Kratuvo reklaminis bukletas. 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 87 dB. 
 

Triukšmas vairuotojo kabinoje – 78 dBA 

Išorinis triukšmas – 85 dBA 



 

 

(3) Patalpų planuojamos ventiliacinės sistemos 

V0 – ventiliatorius esamo pastato patalpoje, kurioje planuojamas statybinių atliekų rūšiavimas  

Pvz., sieninis ventiliatorius Vents OV2 E250; d – 260 mm; 

Techninė charakteristika, aprašyta lentelėje žemiau:  

Įtampa – 230 V/50Hz;  galia – 80 W; srovė – 0,4 A; oro srautas – 1050 m3/val.; triukšmo lygis – 60 dBA;  

darbinė temperatūra: -300C  -  +60 0C, apsaugos norma – IP24 (VKF IP X4) 

 

 

Info šaltinis: 

https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoni

niai/Vents/ovk-en.pdf 

 
Modeliavimui priimta reikšmė – iki 60 dB. 
 

 

 

 

 

https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoniniai/Vents/ovk-en.pdf
https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoniniai/Vents/ovk-en.pdf


 

 

V1: apie 3600 m3/val. (esamo pastato patalpoje, kurioje planuojamas tekstilės atliekų rankinis rūšiavimas) 

Pvz., sieninis ventiliatorius Vents OV K4E 400 (Ventilation-systems JSC); D - 417 mm; 

Techninė charakteristika, aprašyta lentelėje žemiau:  

Įtampa – 230 V/50Hz;  galia – 180 W; srovė – 0,82 A; oro srautas – 3580 m3/val.; triukšmo lygis – 63 dBA;  

darbinė temperatūra: -300C  -  +60 0C, apsaugos norma – IP24 (VKF IP X4) 

 

 

 

Info šaltinis: 

https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoni

niai/Vents/ovk-en.pdf  

Kombinuotos tiekiamo ir ištraukiamo vėdinimo sistemos įvairioms patalpoms, kuriose reikalingas santykinai 

didelis oro kiekis. 

OV ir OVK gali būti naudojami tiesioginiam oro ištraukimui.  OV ir OVK ventiliatoriai yra tinka montuoti 

lauke prie sienos. 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 63 dB. 
 

https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoniniai/Vents/ovk-en.pdf
https://www.vedinu.lt/uploads/Techniniai%20prekiu%20aprasymai%20pdfuose/Ventiliatoriai%20pramoniniai/Vents/ovk-en.pdf


 

 

Ištraukiamoji ventiliacija (stoginė) automatinio rūšiavimo patalpoje: 

V2: ≈ 2024 m3/val.  

Pvz., Išcentrinis stoginis ventiliatorius RF 6 -3557 T; našumas – iki 2720 m3/val.; galia – 0,18 kW;  

61 dBA; d – 750 mm 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1640  

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 61 dB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1640


 

 

Ištraukiamoji ventiliacija (stoginė) išrūšiuotos ir supakuotos tekstilės sandėliavimo patalpoje: 

V3: 1232 m3/val.  

Pvz., stoginis ventiliatorius RF 6-315; našumas – iki 1700 m3/val.; galia – 0,07 kW;  

45 dBA; d – 330 mm 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1638 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 57 dB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ventiliatorius.lt/index.php?module=catalog&action=show_item&item_id=1638


 

 

(4) Oro vedinimo - ventiliacinė sistema naujai planuojamame pastate: 

 

Nusiurbimas nuo darbo vietų (laksčios rankovės) ir nukreipimas į DK valymo įrenginį  

Iš viso – 6 darbo vietos: 6 x 1,5 m x 600 m3/val./m  

Kiekvieno nusiurbimo įrenginio našumas – iki 900  m3/val., pvz., Ecofiltras EK serijos įvairaus našumo 

oro nutraukimo rankovės. Ventiliatoriaus variklio triukšmo lygis – 58 dBA. 

Pritaikymo sritys: 

- suvirinimo dūmų ištraukimas, 

- dūmų ištraukimas, 

- dulkių ištraukimas, 

- garų ištraukimas. 

https://ekofiltras.lt/wp-content/uploads/2019/11/ek-Katalogas.pdf  

 

 

Modeliavimui priimta reikšmė kiekvienai ištraukiamajai sistemai – iki 60 dB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EKM ir EKN serijos komplektai: 

1) FLEX-K (EK serijos) rankovė 

2) Ištraukiamojo oro ventiliatorius; 

3) Tvirtinimas 

4) Laikiklis  

Oro srautas,  Ventiliatoriaus  Pasiekimas Vamzdžio  Rankovės      Modelis / kodas 

Nm3/val.  kodas mm  diametras, mm kodas 

https://ekofiltras.lt/wp-content/uploads/2019/11/ek-Katalogas.pdf


 

 

Bendros ventiliacinės sistemos našumas naujojo pastato patalpoje su rankiniu tekstilės atliekų 

rūšiavimu – iki 6150 m3/val. 

Valymo įrenginiai: pvz.,   Ecofiltras,  EKO R "VIBRO uždaras". Maksimalus našumas – iki 6150 

m3/val. Minimalus išvalymo efektyvumas – nuo 85 iki 99 % (skaičiuojamas vidurkis – 92%).  

Ištraukimo ventiliatorius, pvz., NRB 504/6: našumas – 6150 m3/val.; triukšmo lygis  - 57 dBA 

 

https://www.ventiliatorius.lt/preke/nrb-504-6.870/  

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 60 dB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ventiliatorius.lt/preke/nrb-504-6.870/


 

 

(5) PŪV tekstilės pastato kompresorinė 

Pvz., kompresorius (22 kW) Bottarini (Italija)  

Informacijos šaltinis: http://www.energitechas.lt/oro-kompresoriai  

Sraigtiniai oro kompresoriai 22 – 37 kW galingumo ( 400 V, 50 Hz ) 

Triukšmo lygis – 67 dBA 

 

 

Modeliavimui priimta reikšmė – iki 67 dB. 
 

 

 

http://www.energitechas.lt/oro-kompresoriai


 

 

(6) Sijotuvas KSM-1 (Ištrauka iš techninio paso (2012 m.)  

 

 

 Modeliavimui priimta reikšmė – iki 66 dB. 
 



 

 

(7) Borga Sandwich deklaracija  

120 mm storio plokštės  Rw - 32 dBA 

 

 

 



 

 

 

 

Modeliavimui priimta Rwmin. reikšmė - 32 dB. 
 

 
 
 



 

 

(8) Techninė informacija apie planuojamą medienos atliekų smulkintuvą  

 
Modeliavimui priimta reikšmė – iki 99 dB bei dyz. varikliu sukeliamas triukšmas – iki 84 dBA  
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1. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 

Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas triukšmo sklaidos 

skaičiavimas ir modeliavimas programa CadnaA 2018 MR1 (Computer Aided Noise Abatement – 

kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema). Tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio 

apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos 4 

pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos 

Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai: 

 Pramoninis triukšmas (ISO 9613); 

 Kelių transporto triukšmas (Nordic Pred. Method (1996)). 

Skaičiuojant triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos palankiausios sąlygos triukšmo sklidimui: 

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m, skaičiavimo tinklelio dydis – 5 m;  

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

- triukšmo slopinimas – įvertinti gretimų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje, įvertintos 

dangų absorbcinės charakteristikos. 

- įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas. 

 

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas 

matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos 

normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – Higienos norma 33:2011) pateikiamais didžiausiais leidžiamais 

triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

(žr. 1 lentelę).   

Lentelė 1. Ribinės triukšmo lygio vertės 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

1. 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

7–19 (diena) 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 

55 

50 

45 

2. 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

7–19 (diena) 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 

65 

60 

55 
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2. Triukšmo taršos šaltiniai 

UAB „Kauno švara“ esamoje atliekų perkovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, planuoja 

pradėti naujas veiklas tiek uždarose patalpose, tiek atviroje teritorijoje (žr. 1 priedo 2 priedėlį). Siekiant 

atskirai nustatyti teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių bei mobilių taršos šaltinių, taip pat 

Ašigalio gatve bei Sukilėlių ir Šiaurės prospektais į teritoriją važiuojančių esamų ir planuojamų 

transporto priemonių keliamo triukšmo sklaidą, triukšmo sklaidos modeliavimas buvo atliktas keliais 

skirtingais variantais: 

1. variantas: teritorijoje esamų (žr. 1 priedo 1 priedėlį) bei planuojamų (žr. 1 priedo 2 priedėlį) 

stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir 

artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties pastatų teritorijose;  

2. variantas: dėl teritorijoje šiuo metu vykdomos veiklos (žr. 1 priedo 1 priedėlį) į sklypą 

atvažiuojančio bei dėl PŪV (žr. 1 priedo 2 priedėlį) į teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių 

keliamas triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosios paskirties ir visuomeninės paskirties pastatų 

teritorijose;  

3. variantas: teritorijoje tik planuojamų (žr. 1 priedo 2 priedėlį) stacionarių ir mobilių triukšmo 

šaltinių keliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties 

bei visuomeninės paskirties pastatų teritorijose;  

4. variantas: tik dėl PŪV į teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių (žr. 1 priedo 2 

priedėlį) keliamas triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosios paskirties ir visuomeninės paskirties 

pastatų teritorijose;  

5. variantas: teritorijoje tik planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių bei dėl PŪV į 

teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių (žr. 1 priedo 2 priedėlį) keliamas triukšmo lygis ties 

PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties pastatų  

Buvo atlikti foninio triukšmo matavai ties PŪV sklypo pietine riba taškuose T1 ir T2 (žr. 2 priedą). 

Iš pietinės pusės yra arčiausiai PŪV teritorijos esantys gyvenamieji ir visuomeninės paskirties pastatai 

(žr. 1 priedo 3 priedelį). Buvo gauti tokie foniniai triukšmo lygiai (LAeqT):  

- taške T1 – 52,3 dBA,  

- taške T2 – 51,4 ± 2,8 dBA. 

Siekiant įvertinti, ar dėl PŪV teritorijoje esamų taršos šaltinių keliami triukšmo lygiai turi įtakos 

minėtuose taškuose nustatytiems foniniams ekvivalentiniams triukšmo lygiams bei liekamosioms 

vertėms, buvo pasinaudota žemiau pateikta formule: 

dBAL
n

i





1

0,1Li

10lg10 ,    [1] 

kur: 

Li – atskirų taršos šaltinių keliamas triukšmo lygis, dB(A). 

Įmonės darbo laikas – darbo dienomis nuo 7 iki 19 val. 
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3. Triukšmo modeliavimo rezultatai 

Analizuojamoje teritorijoje esamų (žr. 1 priedą) bei planuojamų (žr. 2 priedą) stacionarių ir 

mobilių triukšmo šaltinių keliami triukšmo lygiai ties PŪV teritorijos ribomis ir šalia artimiausių 

gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų pateikti 2 lentelėje. 

Lentelė 2. 1-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodikliai 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Ties teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 35,0-49,7 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 34,6-48,7 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 34,6-36,4 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 43,0-52,8 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (Kauno vaikų socializacijos centras) 20,0 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 16,6 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 18,3 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 17,6 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 19,1 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 19,3 

GN6 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 21,0 

GN7 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 19,23 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 55 

 

Pagrindinis privažiavimas į analizuojamą teritoriją yra per rytinėje pusėje esančią Ašigalio gatvę, 

kuri jungia teritoriją su Sukilėlių ir Šiaurės prospektais. Dėl teritorijoje vykdomos veiklos, jeigu ji būtų 

vykdoma pilnu pajėgumų ir į teritoriją planuojamo atvykti dėl PŪV transporto priemonių keliami 

triukšmo lygiai šalia artimiausių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų pateikti 3 

lentelėje. 

Lentelė 3. 2-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (Kauno vaikų socializacijos centras) 46,5 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 44,6 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 42,4 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 45,2 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 44,9 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 51,9 

GN6 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 49,5 
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Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

GN7 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 46,2 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 65 

 

Teritorijoje tik PŪV (žr. 2 priedą) stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliami triukšmo lygiai 

ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties 

pastatų teritorijose pateikti 4 lentelėje. 

Lentelė 4. 3-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodikliai 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Ties teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 29,9-49,7 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 29,9-44,8 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 31,0-35,1 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 35,1-52,7 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (Kauno vaikų socializacijos centras) 19,4 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 16,2 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 17,9 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 11,8 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 13,1 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 13,3 

GN6 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 14,4 

GN7 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 13,3 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 55 

 

Tik dėl PŪV (žr. 2 priedą) į teritoriją planuojamų atvykti transporto priemonių keliami triukšmo 

lygiai šalia artimiausių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pateikti 5 lentelėje. 

Lentelė 2. 4-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (Kauno vaikų socializacijos centras) 42,5 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 41,5 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 37,1 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 40,1 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 40,3 
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Vieta 
Triukšmo rodiklis 

L(dienos) (7.00-19.00) 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 47,7 

GN6 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 45,5 

GN7 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 39,1 

HN 33:2011 ribinė vertė (gyvenamojoje aplinkoje) 65 

 

Teritorijoje planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių bei dėl PŪV į teritoriją planuojamų 

atvykti transporto priemonių (žr. 2 priedą) keliami triukšmo lygiai ties PŪV teritorijos ribomis, 

artimiausiose gyvenamosios paskirties bei visuomeninės paskirties pastatų teritorijose, taip pat taškuose 

T1 ir T2 pateikti 6 lentelėje.  

Lentelė 6. 5-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai 

Vieta 
Triukšmo rodikliai 

L(dienos) (7.00-19.00) 

Ties teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 40,5-49,9 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 39,6-56,4 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 39,6-42,5 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 42,5-53,2 

Artimiausių visuomeninės paskirties pastatų (VPP) ir gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

VPP (Kauno vaikų socializacijos centras) 42,5 

GN1 (adresu Jonavos g. 288 Kaunas) 41,5 

GN2 (adresu Jonavos g. 280 ir 280A Kaunas) 37,1 

GN3 (adresu Žeimenos g. 94 Kaunas) 40,1 

GN4 (adresu Sukilėlių g. 87 Kaunas) 40,3 

GN5 (adresu Sukilėlių g. 89A Kaunas) 47,7 

GN6 (adresu Ašigalio g. 57 Kaunas) 45,5 

GN7 (adresu Ašigalio g. 55 Kaunas) 39,1 

Taškai, kuriuose buvo išmatuoti foniniai triukšmo lygiai 

T1 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 39,6 

T2 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 42,5 

 

 

Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai pateikti 3 priede. 
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4. Įtakos foniniams triukšmo lygiams nustatymas 

PŪV teritorijoje planuojamų triukšmo taršos šaltinių bei dėl PŪV į teritoriją planuojamų atvykti 

transporto priemonių keliamas triukšmo lygis T1 taške išmatuotam foniniam triukšmo lygiui įtakos 

neturi, o T2 taške – nežymiai įtakoja (žr. 7 lentelę).  

Lentelė 7. Suminiai triukšmo lygiai  

Vieta 

Triukšmo lygiai, dBA 

Sumodeliuotas  
Išmatuotas 

foninis  
Suminis  

T1 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 39,6 52,3 52,2 

T2 (pietinėje pusėje ties PŪV teritorijos riba) 42,5 48,6 – 54,4 49,0 – 54,3 

Gautų suminių dydžių negalima palyginti su ribiniais dydžiais pateiktais Higienos normoje 33:2011, 

kadangi išmatuoti foniniai triukšmo lygiai atspindi tiek pramoninius, tiek viešaisiais keliais 

parvažiuojančių transporto priemonių sukeliamus triukšmo lygius, tačiau gauti suminiai triukšmo lygiai 

neviršija minėtoje normoje nustatytos didžiausios leistinos ribinės vertės dienos metu, kuri yra leistina 

gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje neveikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo, t.y. 55 dBA. Todėl galima teikti, kad PŪV foniniam triukšmo lygiui neigiamo poveikio 

neturės. 

 

IŠVADA 

UAB „Kauno švara“ teritorijoje, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, esamų bei planuojamų stacionarių bei 

mobilių taršos šaltinių, taip pat viešaisiais keliais važiuojančių esamų ir planuojamų transporto 

priemonių keliami triukšmo lygiai visais sumodeliuotais variantais tiek ties PŪV teritorijos ribomis, 

tiek šalia artimiausių gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pastatų neviršija leistinų Lietuvos 

higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių. Dėl PŪV planuojami triukšmo šaltiniai matavimų 

būdu nustatytiems foniniams triukšmo dydžiams ties PŪV sklypo pietine riba taškuose T1 ir T2 

reikšmingo neigiamo poveikio neturės. 
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Priedas Nr. 1: Užsakovo pateikti įvesties duomenys  
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EKSPLIKACIJA: 

A – administracija  

APK - atliekų perkrovimo stotis  

AS – automobilinės svarstyklės 

PK1, PK2 – presavimo įrenginiai 

GA – gyvsidabrio atliekų saugojimo patalpa 

LA – lengvųjų automobilių aukštelė (2 vietos) 

 

 

Atviri triukšmo šaltiniai: 

      Pastato ventiliacinių sistemų angos 

      (8 vnt. x 65 dBA) 

             Atliekų atvežimas į APK pastatą ir 

iškrovimas (pastate) sunkiasvoriu transportu (iki 

85 dBA; iki 20/d.d, (maksimaliai - iki 54 per d.d.) 

(iki 2 - vienu metu) 

Lengvojo transporto judėjimas (iki 5 vnt./d.d, iki 

2 vienu metu) 

              Iškrauto transporto judėjimas nuo kalno į 

cokolinę teritorijos dalį   

               Supresuotomis atliekomis pakrauto 

transporto išvežimas iš įmonės teritorijos 

KD – krovimo / perkrovimo darbai dyzeliniu 

autopakrovėju (iki 85 dBA; iki 6 val./parą)  

Triukšmo šaltiniai pastate (uždaruose 

patalpose): 

Pastato APK 1-me aukšte: 

- R1 ir R2– rampos (atliekos iškraunamos ir 

nukreipiamos į cokoliniame aukštyje 

esančius pres-konteinerius) (iki 80 dBA); 

- Cokoliniame aukšte (dirba tik 1 iš PK):  

- PK1 – presavimo įrenginys Nr.1 (iki 90 dBA) 

(nuo 7 iki 19 val.) 

- PK2 – presavimo įrenginys Nr.2 (iki 90 dBA) 

(nuo 7 iki 19 val.) 

R1 

R1 

A 
H ≈4 

m 

 

APK 
H ≈10 m 

 
H <4 

m 

 

GA 
H ≈4 m 

KD 

PK1 
H <6 

m PK2
 Pastato dalis nuo 

PŪV atviros 

teritorijos pusės 

– ≈ > 15 m 

2 

Įvažiavimas į teritorija / 
išvažiavimas iš teritorijos 

 

 
AS 

LA 

Pastato dalis nuo 

PŪV atviros 

teritorijos pusės –

H  ≈ > 15 m 

1 priedėlis   Situacijos žemėlapis: UAB „Kauno švara“ esami triukšmo šaltiniai atliekų perkrovimo stotyje adresu Ašigalio g. 20 , Kaunas  
  (darbo laikas: darbo dienomis, darbo valandomis: nuo 7 iki 19 val.) 

Pastato sienos  -  mūrinės plytos (-55 dBA);  
2 aukštų:  

- H - >≈15 m (iš vakarinės pusės),  

- H- >≈10 m (iš rytinės pusės) 

- Pastato dalių (A, GA laikymo) H ≈4 m 

T2 

T1 

Triukšmo matavimo taškai:  
T1 – T2  ties sklypo ribų pietinėje pusėje 

 

Kelias nuo kalno 

Garažai 
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R1 

R1 

A 
H ≈4 

m 

 

APK 

 

 
H <4 

m 

 GA 
H ≈4 m 

KD1 

PK1 
H <6 

m PK2
 Pastato dalis nuo 

PŪV atviros 

teritorijos pusės 

– ≈ > 15 m 

2 

Įvažiavimas į teritorija / 
išvažiavimas iš teritorijos 

 

 
AS 

LA 

PŪV atvira 

teritorija Nr.2 

(tarp pastato ir 

kalno) 

 

2 priedėlis   Situacijos žemėlapis: UAB „Kauno švara“ planuojami triukšmo šaltiniai atliekų perkrovimo stotyje adresu Ašigalio g. 20 , Kaunas  
  (darbo laikas: darbo dienomis, nuo 7 iki 19 val.) (esami šaltiniai pasilieka ir pateikti 1 priedėlyje) 

PŪV 

atvira 

teritorija 

Nr. 1 

Kelias nuo kalno 

Garažai 

Planuojamos  

gelžbetoninės 

sienos: h –iki 3; 

storis – 250 mm 

RL1 

TAR1

 RL1 
 

RL2 

TAR2 
h –iki 8 

PŪV atviroje teritorijoje Nr.1: smulkintuvas, pvz., DW 3060 Buffalo Type F (iki  8 val./d.d.): medienos smulkintuvas   - iki 99 dBA (1 m atstumu nuo įrenginio); dyz. variklis – iki  84 
dBA. 
PŪV atviroje teritorijoje Nr.2: sujotuvas, pvz. KSM1 (≤66 dBA; iki 5 val../d.d.);  
TAR1 – tekstilės atliekų rankinis rūšiavimas (patalpoje veiks ventiliacinė sistema  - V1); 
TAR2 – tekstilės atliekų automatinis rūšiavimas naujame pastate (Sbendras - ≈280 m2; h – 8-10 m, sienos – Sandwich, 120 mm (-32 dBA); pastato durys (D)  – šiaurinėje ir pietinėje 

pusėje):  

 pastato šiaurinėje dalyje  (S – ≈77 m2) - Iki 6 stalų; virš kiekvieno darbo stalo – tekstilės dulkių nutraukimo sistema (6 x 60 dBA), ištraukiamas oras nukreipiamas į VĮ – KD 

valymo įrenginį, kurio atviras triukšmo šaltinis – variklis (57 dBA)); 

 pastato dalyje, virš kurios V2 ventiliacinė sistema (S – ≈126,5 m2)  -  iki  2 automatinio rūšiavimo  linijų (L1 ir L2) ir 1 – pakavimo  (3 x  83 dBA);  

 pastato pietinėje pusėje - kompresorinė (K) (67 dBA); pastate ir už pastato ribų važinės elektrinis / dujinis pakrovėjas (žr. KD2) 

RL1 – statybinių atliekų rūšiavimo linija: statybinių atliekų iškrovimas (iki 90 dBA), rankinis rūšiavimas, pakrovimas į atskirus konteinerius arba į esamą R1 rampą (atliekos patenka į 
esamą konteinerį cokoliniame aukšte PK1 (90-95 dBA) (1 PK1 ciklas – iki 10 min.; nuo 7 iki 19 val.) 
RL2 – didelių gabaritų atliekų, kitų atliekų rūšiavimo linija – su transporteriu (65 dBA), išrūšiuotų atliekų pakrovimas į atskirus konteinerius arba į esamą R2 rampą (atliekos patenka į 
esamą konteinerį cokoliniame aukšte PK2)(90 -95 dBA) (1 PK2 ciklas – iki 10 min.; nuo 7 iki 19 val.) 

K 

L1 
L2 

KD2 VĮ 

V1 

V2 

V3 

V0 

D 

D 

Smulkintuvas 

Sijotuvas 

L3 

EKSPLIKACIJA: 

A – administracija  

APK - atliekų perkrovimo stotis  

AS – automobilinės svarstyklės 

PK1, PK2 – presavimo įrenginiai 

RL1, RL2 – rūšiavimo linijos (PŪV) (iki 80 

dBA) 

GA – gyvsidabrio atliekų saugojimo patalpa 

LA – negyvųjų automobilių aukštelė (2 

vietos) 

TAR1 – tekstilės atliekų rankinis rūšiavimas; 

TAR2 – tekstilės atliekų automatinis 

rūšiavimas naujame pastate 

L1-L3– automatinio rūšiavimo / pakavimo 

linijos (TAR 2 pastate) 

V1-V3 – pastatų ventiliacinės sistemos  

VĮ – KD valymo įrenginys (stovi ant žemės) 

Atviri triukšmo šaltiniai (tik PŪV)): 

      Pastatų ventiliacinių sistemų angos 

 V0 (60 dBA; h – 10 m); V1 (63 dBA; h – 4 m); 

V2(61 dBA; h – 8 m); V3 (45 dBA; h – 8 m); VĮ 

(57 dBA; ant žemės);  

Sunkiasvorio transporto judėjimas (PŪV): 

(kiekvieno – 75-85 dBA; kartu su esamais 

šaltiniais maksimaliai – iki 98  reisų per d.d., 

iki  3 - vienu metu  

             Atliekų atvežimas į APK pastatą ir 

iškrovimas (pastate) sunkiasvoriu 

transportu  

              Iškrauto transporto judėjimas nuo 

kalno į cokolinę teritorijos dalį; taip pat 

transporto  su atliekomis smulkinimui 

               Supresuotomis / smulkintomis / 

rūšiuotomis atliekomis pakrauto transporto 

išvežimas iš įmonės teritorijos 

KD1 – krovimo / perkrovimo darbai 

dyzeliniu autopakrovėju (iki 87 dBA; iki 8 

val./d.d); 

 KD2 – krovimo / perkrovimo darbai dujiniu 

autopakrovėju planuojamame pastate ir už 

pastato ribų (iki 70 dBA; iki 8 val./d.d) 
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Autotransporto judėjimo trajektorijos viešaisiais keliais 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai sunkiasvorio 
transporto srautų 
judėjimo srautai 
Pagrindiniai lengvojo 
transporto srautų 
judėjimo srautai 
 

UAB Kauno 

švara 

Perkrovimo stotis 
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3 priedėlis   Situacijos žemėlapis: UAB „Kauno švara“ artimiausi gyvenamieji namai, kiti pastatai 

KŠ 

Eksplikacija: 
KŠ – UAB Kauno švara perkrovimo stotis – PŪV teritorija 
GN – gyvenamieji pastatai 
NGP – negyvenamieji pastatai   
Artimiausi gyvenamieji namai ir kiti jautrieji objektai: 
Kauno vaikų socializacijos centras – už ≈ 150 m į pietvakarių pusę 
nuo KŠ sklypo teritorijos; 

GN1 (Jonavos g. 288 Kaunas) – už ≈ 173 m į šiaurės vakarų pusę 
nuo KŠ sklypo teritorijos 

GN2 (Jonavos g.280 ir 280 a Kaunas) – už ≈ 170 m į vakarų rytų 
pusę nuo KŠ sklypo teritorijos 

GN3 (Žeimenos g. 94 Kaunas) – už ≈ 228 m į pietų pusę nuo KŠ 
sklypo teritorijos 

GN4 (Sukilėlių g. 87 Kaunas) – už ≈ 282 m į pietryčių pusę nuo KŠ 
sklypo teritorijos 

GN5 (Sukilėlių g. 89a Kaunas) – už ≈ 292 m į pietryčių pusę nuo 
KŠ sklypo teritorijos 

GN6 (Ašigalio g.57 Kaunas) – už ≈ 324 m į rytų pusę nuo KŠ 
sklypo teritorijos 

GN8 (Ašigalio g.55 Kaunas) – už ≈ 318 m į rytų / šiaurės rytų pusę 
nuo KŠ sklypo teritorijos 

 

 
 

Kapinės 

Garažai, 

automobilių 

servisas 

(NGP) 

Garažai, 
NGP 

Parduotuvė 

(NPG) 

GN4 GN3 

GN5 

Kauno vaikų 

socializacijos 

centras 

GN6 

Kauno vandenys 
tinklų cechas 

Parduotuvė, 
NGP 

GN1 
Negyvenamieji 
pastatai (NGP) 

NGP 

NGP 
NGP 

GN7 

GN2 

Negyvenamieji  
pastatai: servisai, 
parduotuvės, 
administracinės 
patalpos (NGP) 

NGP 
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Priedas Nr. 2: Aplinkos garso lygio matavimo protokolas 



 

 

 

 

14 

 

1 scenarijus: UAB "Kauno švara" PŪV teritorijoje 
esamų bei planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo 

taršos šaltinių keliamas triukšmas; L (dienos metu) 

Priedas Nr.3: Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai  
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1 scenarijus: UAB "Kauno švara" PŪV teritorijoje esamų 
bei planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos 

šaltinių keliamas triukšmas; L (dienos metu) 
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2 scenarijus: UAB "Kauno švara" dėl esamos ir 
planuojamos ūkinės veiklos į teritoriją viešuoju keliu 
planuojamų atvykti transporto priemonių keliamas 

triukšmas; L (dienos metu) 
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2 scenarijus: UAB "Kauno švara" dėl esamos ir 
planuojamos ūkinės veiklos į teritoriją viešuoju keliu 
planuojamų atvykti transporto priemonių keliamas 

triukšmas; L (dienos metu) 
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3 scenarijus: UAB "Kauno švara" PŪV teritorijoje 
planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos 

šaltinių keliamas triukšmas; L (dienos metu) 
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3 scenarijus: UAB "Kauno švara" PŪV teritorijoje 
planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos 

šaltinių keliamas triukšmas; L (dienos metu) 
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4 scenarijus: UAB "Kauno švara" dėl planuojamos ūkinės 
veiklos į teritoriją viešuoju keliu planuojamų atvykti 

transporto priemonių keliamas triukšmas; L (dienos metu) 
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4 scenarijus: UAB "Kauno švara" dėl planuojamos ūkinės 
veiklos į teritoriją viešuoju keliu planuojamų atvykti 

transporto priemonių keliamas triukšmas; L (dienos metu) 
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5 scenarijus: UAB "Kauno švara" PŪV teritorijoje planuojamų 
stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių, taip pat dėl 

PŪV į teritoriją viešuoju keliu planuojamų atvykti transporto 
priemonių keliamas triukšmas; L (dienos metu) 
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5 scenarijus: UAB "Kauno švara" PŪV teritorijoje planuojamų 
stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių, taip pat dėl PŪV į 

teritoriją viešuoju keliu planuojamų atvykti transporto priemonių 
keliamas triukšmas; L (dienos metu) 


