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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. Lentelę 1). 

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 

2. Triukšmo taršos šaltiniai 

Triukšmo sklaidos modeliavimas buvo atliktas vadovaujantis užsakovo pateiktais įvesties 

duomenimis. Įmonės esamų taršos šaltinių išsidėstymo schemos bei jų keliami triukšmo lygiai, tiek 

realūs, tiek išmatuoti, pateikti 1 priede. UAB „Gonas“ žuvininkystės ir šviežių žuvininkystės produktų 

gamybos, žuvininkystės produktų perpakavimo triukšmo šaltiniai adresu Ližių g. 1, Ližių km., 

Tauragės r.  yra tiek teritorijoje esamame pastate, tiek atviroje teritorijoje. Siekiant atskirai nustatyti 

teritorijoje esamų stacionarių bei mobilių taršos šaltinių, taip pat Pramonės gatve į teritoriją 
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atvažiuojančių transporto priemonių keliamo triukšmo sklaidą, triukšmo sklaidos modeliavimas buvo 

atliktas keliais skirtingais variantais: 

1. Variantas: PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamas 

triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties teritorijose; 

2. Variantas: Dėl PŪV teritorijoje vykdomos ir planuojamos veiklos į sklypą atvažiuojančių transporto 

priemonių keliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios 

paskirties teritorijose; 

3. Variantas: PŪV teritorijoje esamų  ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių, taip pat 

dėl PŪV teritorijoje vykdomos ir planuojamos veiklos į sklypą atvažiuojančių transporto priemonių 

keliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties 

teritorijose. 

Siekiant įvertinti UAB „Gonas“ vykdomos veiklos keliamo triukšmo lygio įtaką esamam foniniam 

triukšmo lygiui, buvo atlikti foninio triukšmo matavimai taškuose T1, T2, T3 ir T3, esantys ties PŪV 

sklypo ribomis (žr. Lentelę 2). 

Lentelė 2. Foniniai triukšmo lygiai 

Taškas Pavadinimas 
Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA 

dienos metu vakaro metu nakties metu 

T1 Ties sklypo ribų šiaurės vakarų pusėje 61,0 50,3 45,0 

T2 Ties sklypo ribų šiaurės rytų pusėje 59,8 58,0 45,6 

T3 Ties sklypo ribų pietryčių pusėje 57,5 48,5 50,0 

T4 Ties sklypo ribų pietvakarių pusėje 47,6 46,0 39,3 

HN 33:2011 ribinė vertė (su transportu) 65 60 55 

Visuose aukščiau lentelėje nurodytuose matavimo taškuose išmatuotiems foniniams triukšmo 

lygiams poveikio turėjo šalia esančia Pramonės gatve pravažiuojančių transporto priemonių keliamas 

triukšmas, todėl gautas vertės lygintinos su  Higienos normoje HN 33:2011 pateikiamais didžiausiais 

leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamojoje aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo, t.y. dienos metu su 65 dBA, vakaro metu – su 60 dBA, o nakties metu – su 55 dBA. 

Siekiant įvertinti, ar dėl PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų  taršos šaltinių keliami triukšmo 

lygiai turi įtakos minėtuose taškuose nustatytiems foniniams triukšmo lygiams, 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 – nuo 7 iki 19 val., planuojama dirbti iki 7 dienų per savaitę, sunkiasvorio 

transporto judėjimas teritorijoje ir krovos darbai – tik darbo dienomis. 
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Siekiant įvertinti UAB „Gonas“ šiuo metu vykdomos veiklos keliamą triukšmo lygį gamybos ir 

sandėliavimo pastate, atlikti garso slėgio lygio matavimai taškuose TG1, TG2, TG3 ir TG4 (žr. 1 

priedėlį, Lentelę 2). Matavimo metu veikė visi esami stacionarūs triukšmo šaltiniai.   

Planuojant ūkinę veiklą ir jos įtaką triukšmo lygio padidėjimui nuo stacionarių ir mobilių taršos 

šaltinų, modeliuojant triukšmą papildomai analizuoti taršos šaltiniai (žr. 1 priedėlio paveikslą): 

- antras vandens šildymo katilas, kuris veiks tik šildymo sezono metu (iki 24 val./d.); 

- pastato ventiliacinės sistemos ortakiai, kurių triukšmas galėjo būti nepakankamai įvertintas 

matavimo metu ties pastato ribų (nuo 7 iki 19 val.); 

- sunkiasvorio transporto (su refrižeratoriais)  judėjimas teritorijoje: 1 vienu metu, iki 4 reisų per 

darbo dieną; 

- sunkiasvorio transporto (su refrižeratoriais)  pakrovimas / iškrovimas, dirbant varikliui: iki 1 

val./vnt.; 

- LPG krautuvo judėjimas: iki 5 - 6 val./d.., įsk. iki 3 val./d.d.  – atviroje teritorijoje pastato 

pietinėje pusėje.  

-  lengvųjų automobilių judėsimas teritorijos pietinėje pusėje už sklypo ribų: 2 vienu metu, iki 20 

–  per darbo dieną. 

3. Triukšmo modeliavimo rezultatai 

PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo 

lygiai ties PŪV teritorijos ribomis ir šalia artimiausių gyvenamųjų namų pateikti Lentelėje 3. 

Lentelė 3. 1-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai, dienos, vakaro ir nakties metu 

Vieta 

Modeliavimo metu gauti triukšmo 

lygiai, dBA 

dienos metu vakaro metu nakties metu 

Ties PŪV teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 37,5-29,9 35,9-20,2 35,9-20,2 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 34,5-29,9 20,2-7,2 20,2-7,2 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 42,5-25,3 16,8-7,2 16,8-7,2 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 40,8-25,3 40,7-16,8 40,7-16,8 

Artimiausių gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

GN1 (adresu Ližių g. 4) 18,1 12,1 12,1 

GN2 (adresu Ližių g. 3) 11,8 8,1 8,1 

GN3 (adresu Ližių g. 3A) 11,4 9,1 9,1 

HN 33:2011 ribinė vertė (be transporto) 55 50 45 

Dėl PŪV teritorijoje vykdomos veiklos į sklypą atvažiuojančių transporto priemonių keliamas 

triukšmo lygiai ties PŪV teritorijos ribomis ir šalia artimiausių gyvenamųjų namų pateikti Lentelėje 4.  
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Lentelė 4.  2-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai, dienos metu 

Vieta 
Modeliavimo metu gauti triukšmo lygiai, dBA 

dienos metu 

Ties PŪV teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 49,5-27,7 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 49,5-45,8 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 45,8-24,7 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 27,7-16,1 

Artimiausių gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

GN1 (adresu Ližių g. 4) 27,3 

GN2 (adresu Ližių g. 3) 25,6 

GN3 (adresu Ližių g. 3A) 25,1 

HN 33:2011 ribinė vertė (su transportu) 65 

PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių, taip pat dėl PŪV 

teritorijoje vykdomos veiklos į sklypą atvažiuojančių transporto priemonių keliamas triukšmo lygiai 

ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausiose gyvenamosios paskirties teritorijose pateikti Lentelėje 5. 

Lentelė 5.  3-ojo triukšmo sklaidos modeliavimo varianto rezultatai, dienos, vakaro ir nakties metu 

Vieta 

Modeliavimo metu gauti triukšmo 

lygiai, dBA 

dienos metu vakaro metu nakties metu 

Ties PŪV teritorijos ribomis 

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba 49,5-36,7 35,9-20,2 35,9-20,2 

Ties PŪV rytine teritorijos riba 49,5-46,1 20,2-7,2 20,2-7,2 

Ties PŪV pietine teritorijos riba 46,1-28,2 16,8-7,2 16,8-7,2 

Ties PŪV vakarine teritorijos riba 40,8-28,2 40,7-16,8 40,7-16,8 

Artimiausių gyvenamųjų namų (GN) teritorijų aplinkoje 

GN1 (adresu Ližių g. 4) 27,8 12,1 12,1 

GN2 (adresu Ližių g. 3) 25,8 8,1 8,1 

GN3 (adresu Ližių g. 3A) 25,3 9,1 9,1 

Foninių triukšmo lygių matavimo taškuose  

T1 ties sklypo ribų šiaurės vakarų pusėje 36,7 35,9 35,9 

T2 ties sklypo ribų šiaurės rytų pusėje 49,5 20,2 20,2 

T3 ties sklypo ribų pietryčių pusėje 46,1 7,2 7,2 

T4 ties sklypo ribų pietvakarių pusėje 28,2 16,8 16,8 

HN 33:2011 ribinė vertė (be transporto) 55 50 45 

Visais atliktais modeliavimo variantais nebuvo nustatyta viršijimo Higienos normoje HN 33:2011 

pateiktiems didžiausiems leidžiamiems triukšmo ribiniams dydžiams gyvenamojoje aplinkoje. 

Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai pateikti 2 priede. 
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4. Įtakos foniniams triukšmo lygiams nustatymas 

Siekiant įvertinti, ar PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų taršos šaltinių keliami triukšmo lygiai turi 

įtakos T1, T2, T3 ir T4 taškuose išmatuotiems foniniams triukšmo lygiams, buvo susumuoti foniniai 

triukšmo lygiai bei modeliavimo metu gauti triukšmo lygiai. Modeliavimo būdu buvo vertinama PŪV 

teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių, taip pat dėl PŪV teritorijoje 

vykdomos veiklos į sklypą atvažiuojančių transporto priemonių keliamas triukšmo lygių sklaida, nes 

matavimo taškuose išmatuotiems foniniams triukšmo lygiams poveikio turėjo šalia esančia Pramonės 

gatve pravažiuojančių transporto priemonių keliamas triukšmas. Gauti suminiai triukšmo lygiai buvo 

palyginti su Higienos normoje HN 33:2011 pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais 

dydžiais gyvenamojoje aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, t.y. dienos metu su 65 

dBA, vakaro metu – su 60 dBA, o nakties metu – su 55 dBA (žr. Lentelę 6)  

Lentelė 6.   Sumodeliuotų ir išmatuotų liekamųjų triukšmo lygių suminiai triukšmo lygiai dienos, 

vakaro ir nakties metu 

Vieta 

Triukšmo lygiai, dBA 

Sumodeliuotas 

triukšmo lygis 

Išmatuotas foninis 

triukšmo lygis 

Suminis triukšmo 

lygis 

dienos metu 

T1 ties sklypo ribų šiaurės vakarų pusėje 36,7 61,0 61,0 

T2 ties sklypo ribų šiaurės rytų pusėje 49,5 59,8 60,2 

T3 ties sklypo ribų pietryčių pusėje 46,1 57,5 57,8 

T4 ties sklypo ribų pietvakarių pusėje 28,2 47,6 47,6 

HN 33:2011 ribinė vertė (su transportu) 65 

vakaro metu 

T1 ties sklypo ribų šiaurės vakarų pusėje 35,9 50,3 50,5 

T2 ties sklypo ribų šiaurės rytų pusėje 20,2 58,0 58,0 

T3 ties sklypo ribų pietryčių pusėje 7,2 48,5 48,5 

T4 ties sklypo ribų pietvakarių pusėje 16,8 46,0 46,0 

HN 33:2011 ribinė vertė (su transportu) 60 

nakties metu 

T1 ties sklypo ribų šiaurės vakarų pusėje 35,9 45,0 45,0 

T2 ties sklypo ribų šiaurės rytų pusėje 20,2 45,6 45,6 

T3 ties sklypo ribų pietryčių pusėje 7,2 50,0 50,0 

T4 ties sklypo ribų pietvakarių pusėje 16,8 39,3 39,3 

HN 33:2011 ribinė vertė (su transportu) 55 

PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių, taip pat dėl PŪV 

teritorijoje vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos į sklypą atvažiuojančių transporto priemonių 

keliami triukšmo lygiai dienos metu taškuose T2 ir T3, o vakaro metu taške T1 nežymiai įtakoja 

foninius triukšmo lygius, tačiau neviršija HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių, kaip ir kituose taškuose 

nustatyti suminiai triukšmo lygiai, kurie neturi įtakos išmatuotiems foniniams triukšmo lygiams (žr. 

Lentelę 6) 
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IŠVADA 

 UAB „Gonas“ teritorijoje, adresu Ližių g. 1, Ližių km., Tauragės r., esamų ir planuojamų 

stacionarių bei mobilių taršos šaltinių, taip pat Pramonės gatve važiuojančių transporto 

priemonių keliami triukšmo lygiai visais sumodeliuotais variantais tiek ties PŪV teritorijos 

ribomis, tiek šalia artimiausių gyvenamųjų namų neviršija leistinų Lietuvos higienos normoje 

HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių; 

 PŪV teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių, taip pat dėl PŪV 

teritorijoje vykdomos veiklos į sklypą atvažiuojančių transporto priemonių keliami triukšmo 

lygiai nežymiai įtakoja kai kuriuos išmatuotus foninius triukšmo lygius, tačiau nepriklausomai 

nuo to visi suminiai  triukšmo lygiai neviršija HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių. 
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Priedas Nr. 1: Užsakovo pateikti įvesties duomenys ir garso slėgio lygio matavimo 

rezultatai 
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Garso slėgio lygio  matavimo rezultatai (pagal 2020-10-06 aplinkos triukšmo tyrimo  protokolą Nr. F-AT-448/2020) 
Matavimus atliko: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus Fizikinių 
veiksnių tyrimo poskyris  
Matavimai atlikti 2020-09-28 
1 lentelė Garso slėgio lygio  matavimo ties sklypo ribų rezultatai 

Matavimo taškai 
 

Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dB A 
Komentarai 

Dienos metu  Vakaro metu Nakties metu 

Ties sklypo 
ribų,  
h-1,5 m 

T1 ties sklypo ribų šiaurės 
vakarų pusėje 

61 50,3 45  Garsų klasifikavimas - visuminis 

 Sklypo rytinėje pusėje – Paplentos g. kelias link 
Tauragės (nuolat važiuojantys transportas link 
Tauragės ir Tauragės miesto pramoninės zonos) 

 Sklypo pietinėje pusėje – Ližių g. – kelias 
(periodiškai važiuojantys transportas) 

T2 ties sklypo ribų šiaurės 
rytų pusėje 

59,8 58 45,6 

T3 ties sklypo ribų pietryčių 
pusėje 

57,5 48,5 50 

T4 ties sklypo ribų 
pietvakarių pusėje 

47,6 46 39,3 

 
2 lentelė Garso slėgio lygio  matavimo ties pastato ribų rezultatai 
Matavimo taškai Ekvivalentinis garso slėgio lygis, 

dienos metu, dB A 
Komentarai dėl matavimo metu pastate veikiančių 
šaltinių  

Ties pastato 
ribų,  
h-1,5 m 

TG1 ties gamybos pastato šiaurės vakarų pusės 64,2 uždari šaltiniai pastate: katilinė, kompresorinė;  
atviri šratiniai – katilinės dūmtraukis, ventiliacinės 
sistemos ortakiai 

TG2 – ties gamybos pastato šiaurės rytų pusėje  
 

53,7 uždari šaltiniai: pastate veikiančios gamybos linijos; ledo 
gamybos mašina; kita įranga 

TG3 – ties sandėliavimo zonos - gamybos 
pastato pietryčių pusėje  

52,7 uždari šaltiniai: sandėlis – šaldytuvas, LPG krautuvas  

TG4 – ties sandėliavimo zonos - gamybos 
pastato pietvakarių pusėje 

49,1 uždari šaltiniai: sandėlis – šaldytuvas, LPG krautuvas  
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2 priedėlis  Situacijos žemėlapis: PŪV artimiausios gyvenamosios teritorijos 

 
UAB „Gonas“ sklypas vakarinėje, šiaurės vakarų ir šiaurės pusėje ribojasi su UAB Vitlaima (pagrindinė veikla – automobilių  gabenimas autovežiais, 
krovinių gabenimas, pervežimas tarptautiniais maršrutais); pietinėje, ritinėje pusėje – Valstybinės žemės teritorijos. Dar toliau, sklypo šiaurės – vakarų 
pusėje – logistikos įmonė UAB GBY. 
Artimiausios esamos gyvenamųjų namų teritorijos: 

GN1 (adresu Ližių g.4, Ližiai) 

GN2 (Ližių g. 3, Ližiai) 

GN3 (Ližių g. 3A, Ližiai) 

 

GN1 

GN2 

GN3 

UAB Gonas  

 

UAB Vitlaima -   

 

UAB GBY 

 



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2: Triukšmo sklaidos modeliavimo žemėlapiai 
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UAB “Gonas” sklypo teritorijoje vykdomos ir planuojamos 
ukinės veiklos keliamas triušmo lygis; L (dienos metu) 

1 scenarijus 
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UAB “Gonas” sklypo teritorijoje vykdomos ir planuojamos 
ukinės veiklos keliamas triušmo lygis; L (vakaro metu) 

1 scenarijus 
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UAB “Gonas” sklypo teritorijoje vykdomos ir planuojamos 
ukinės veiklos keliamas triušmo lygis; L  (nakties metu) 

1 scenarijus 
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UAB “Gonas” sklypo teritorijoje vykdomos ir planuojamos 
ukinės veiklos viešuoju keliu važiuojančio autotransporto 

srauto keliamas triušmo lygis; L (dienos metu) 
2 scenarijus 
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UAB “Gonas” sklypo teritorijoje vykdomos ir planuojamos 
ukinės veiklos bei dėl šios veiklos viešuoju keliu važiuojančio 

autotransporto srauto keliamas triušmo lygis;  
L (dienos metu), 3 scenarijus 

TG1 

TG2 

TG3 

TG4 
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UAB “Gonas” sklypo teritorijoje vykdomos ir planuojamos 
ukinės veiklos bei dėl šios veiklos viešuoju keliu važiuojančio 

autotransporto srauto keliamas triušmo lygis;  
L (vakaro metu), 3 scenarijus 
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UAB “Gonas” sklypo teritorijoje vykdomos ir planuojamos 
ukinės veiklos bei dėl šios veiklos viešuoju keliu važiuojančio 

autotransporto srauto keliamas triušmo lygis;  
L (nakties metu), 3 scenarijus 


