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1

Triukšmo vertinimo metodika

Sandėliavimo paskirties birių produktų saugyklų, kurios bus statomos ir eksploatuojamos
UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (toliau – KJKK) „Bega“ teritorijoje Nemuno g. 2,
Klaipėdos m. sav. (toliau – KJKK „Bega“ plėtra), planuojamos ūkinės veiklos bei su ja susijusio
autotransporto ir geležinkelių transporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti
kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151).
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar
kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs, taškiniai, plotiniai, tūriniai), įvertinant pastatų, kelių,
tiltų bei kitų inžinerinių statinių parametrus, atsižvelgiant į teritorijos aukštingumą,
meteorologines sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti
prieštriukšminių priemonių konstrukcines savybes, triukšmo izoliacijos, atspindžio ar
absorbcijos koeficientus.
Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų
modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos
patvirtintomis metodikomis ir standartais: autotransportui – NMPB-Routes-96, pramoninės ir
ūkinės veiklos objektams – ISO 9613, geležinkelių transportui – SRM II, oro transportui –
ECAC. Doc. 29 bei Europos Parlamento ir Europos Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB
dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.
Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant mobilių, taškinių, plotinių ir tūrinių ūkinės veiklos
triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų
ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus,
palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių
variantą.
Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų
izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų yra
1 dB(A). Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje kai vertinamoje teritorijoje vyrauja
mažaaukščiai gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai arba 4,0 m aukštyje kai
teritorijoje vyrauja daugiaaukščiai pastatai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika.
Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika
(Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of
calculation). Priimtos standartinės meteorologinės sąlygos triukšmo slėgio lygio
skaičiavimams: aplinkos temperatūra 10 oC, o santykinis drėgnumas 70 %.
Prognozuojamas planuojamos veiklos triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso
slėgio lygį LAeqT. Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis
HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais
ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais. Skaičiuojamas ekvivalentinis dienos (7-19 val.),
vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val) periodų triukšmo lygis, įvertinant tris variantus:
 Įvertinant planuojamos ir esamos KJKK „Bega“ ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo
lygį;
 Įvertinant su planuojama ir esama KJKK „Bega“ ūkine veikla susijusio geležinkelio
transporto sukeliamą triukšmo lygį;
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 Įvertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto sukeliamą
triukšmo lygį, pridedant su planuojama KJKK „Bega“ ūkine veikla susijusį
autotransporto srautą.
Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, ir geležinkelių
transporto sukeliamą triukšmą, taikytas HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas, o planuojamos ūkinės
veiklos sukeliamą triukšmą - HN 33:2011 1 lentelės 4 punktas. HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4
punktai pateikti 1 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje.
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas

Paros laikas, val.

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax),
dBA

Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triukšmo (3 punktas)

Diena (7–19)

65

70

Vakaras (19–22)

60

65

Naktis (22–7)

55

60

Diena (7–19)

55

60

Vakaras (19–22)

50

55

Naktis (22–7)

45

50

Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje ūkinės
komercinės veiklos (4 punktas)

Remiantis HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje gyvenamosios ar visuomeninės
paskirties pastatų sklypų ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo fasadų. Jei sklypas, kuriame
yra gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatas, yra nesuformuotas, triukšmo lygis
vertinamas prie šių pastatų fasadų, patiriančių didžiausią triukšmo poveikį.

2

Informacija apie triukšmo šaltinius

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs bei stacionarūs triukšmo šaltiniai,
veiksiantys po KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. plėtros. Skaičiavimuose
vertinami tik vienu metu galintys veikti planuojami ir šiuo metu eksploatuojami triukšmo
šaltiniai.

2.1

Stacionarūs triukšmo šaltiniai

Krovos darbai iš birių trąšų sandėlio BTT-1 į laivą krantinėje Nr. 72:
 6 oro filtrų ventiliatoriai (o.t.š. Nr. 005, 006, 105, 106, 107, 108), kurių kiekvieno
skleidžiamas triukšmo lygis yra 76,0 dB(A). Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19
val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Oro filtrų ventiliatoriai įvertinti
kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Juostiniai transporteriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
 Autokrautuvas, dirbantis birių trąšų sandėlio BTT-1 viduje ir skleidžiantis 70,2 dB(A)
triukšmo lygį. BTT-1 sandėlis vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus
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triukšmas sklinda į aplinką, todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų
oro garso izoliacijos rodiklis Rw. BTT-1 sandėlio išorinės atitvaros yra gelžbetonių
sienų, kurių storis 300 mm. Garso izoliacijos rodiklis nustatytas, vadovaujantis Statybos
techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo
triukšmo“ 1 priedo 1 lentelės duomenimis, kurie pateikti 2 triukšmo vertinimo
ataskaitos lentelėje. Priimtas garso izoliacijos rodiklis Rw yra 60 dB. Skaičiavimuose
priimta, kad triukšmo lygis iš sandėlio sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir
nakties (22-7 val.) metu.
2 lentelė. Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodikliai, gauti matavimais
laboratorinėse sąlygose
Pertvarų su tinku
konstrukcija

Sienos
storis δ, mm

Betonas, netinkuotas

250

Tūrio
masė
γ, kg/m3
2400

Sienos masė m, kg/m²
600

Oro garso
izoliacijos
rodiklis Rw., dB
60

 1 mobilus laivo pakrovimo įrenginys, esantis krantinėje Nr. 72 ir skleidžiantis 82,9
dB(A) triukšmo lygį. Triukšmo šaltinis veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir
nakties (22-7 val.) metu. Laivo pakrovimo įrenginys įvertintas kaip linijinis triukšmo
šaltinis.
Krovos darbai iš vagonų iškrovimo posto VIP-6 į birių mineralinių produktų sandėlį BTT-3:
 Vagonų iškrovos postas VIP-6, kurio viduje triukšmo lygis siekia 72,6 dB(A). VIP-6
postas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į
aplinką, todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų oro garso izoliacijos
rodiklis Rw. VIP-6 posto išorinės atitvaros yra iš profiliuotų plieno lakštų, kurių storis
0,6 mm. Garso izoliacija nustatyta, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento
„Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ 13 lentelės duomenimis,
kurie pateikti 3 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje. Priimtas medžiagos garso
izoliacijos rodiklis Rw yra 18 dBA. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš posto
sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
3 lentelė. Kai kurių akustinėms užtvaroms naudojamų medžiagų garso izoliacinės savybės
Medžiaga
Galvanizuotas
plienas

Plokštės storis, δ, mm

Svorio apkrova m, kg/m2

Garso izoliacija, dBA

0,64

4,9

18

 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
Krovos darbai iš vagonų iškrovimo posto VIP-7 į birių pakuotų medžiagų sandėlį:
 Vagonų iškrovos postas VIP-7, kurio viduje triukšmo lygis siekia 72,6 dB(A). VIP-7
postas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į
aplinką, todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų oro garso izoliacijos
rodiklis Rw. VIP-6 posto išorinės atitvaros yra iš profiliuotų plieno lakštų, kurių storis
0,6 mm. Garso izoliacija nustatyta, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento
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„Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ 13 lentelės duomenimis,
kurie pateikti 3 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje. Priimtas medžiagos garso
izoliacijos rodiklis Rw yra 18 dBA. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš posto
sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (6-18 val.), vakaro (18-22 val.) ir nakties (22-6 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
Krovos darbai iš birių pakuotų medžiagų sandėlio į laivą krantinėje Nr. 69:
 3 oro filtrų ventiliatoriai (o.t.š. Nr. 109, 110, 113) kurių kiekvieno skleidžiamas
triukšmo lygis yra 76,0 dB(A). Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Oro filtrų ventiliatoriai įvertinti kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai;
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
 Autokrautuvas, dirbantis birių produktų sandėlio viduje ir skleidžiantis 70,2 dB(A)
triukšmo lygį. Sandėlis vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus
triukšmas sklinda į aplinką. Sandėlis yra tik iš tentinio audinio, todėl sandėlio išorinių
atitvarų garso izoliacija nevertinama. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš
sandėlio sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
 1 laivo pakrovimo įrenginys BMH, kuris yra krantinėje Nr. 69 ir skleidžiantis 61,0
dB(A) triukšmo lygį. Triukšmo šaltinis veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir
nakties (22-7 val.) metu. Laivo pakrovimo įrenginys įvertintas kaip taškinis triukšmo
šaltinis;
Skystų trąšų krovos darbai iš geležinkelio cisternų į rezervuarus:
 Skystų trąšų siurblinė, kurios viduje triukšmo lygis siekia 58,1 dB(A). Siurblinė
vertinama kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką,
todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų oro garso izoliacijos rodiklis
Rw. Siurblinės išorinės atitvaros yra silikatinių plytų mūro sienų, kurių storis 520 mm.
Garso izoliacijos rodiklis nustatytas, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 1 priedo 1
lentelės duomenimis, kurie pateikti 4 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje. Priimtas
garso izoliacijos rodiklis Rw yra 60 dB. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš
siurblinės sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
4 lentelė. Vienasluoksnių pertvarų oro garso izoliacijos rodikliai, gauti matavimais
laboratorinėse sąlygose
Pertvarų su tinku
konstrukcija

Sienos
storis δ, mm

Tūrio masė
γ, kg/m3

Sienos
masė m, kg/m²

Oro garso
izoliacijos
rodiklis Rw., dB

Silikatiniai blokeliai
su tinku iš abiejų
pusių

240

1360

326

56
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Krovos darbai iš laivo krantinėje Nr. 68 į mineralinių – inertinių medžiagų sandėlį:
 2 uostiniai kranai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 72,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Uostiniai kranai įvertinti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
 1 uostinis kranas, kurio skleidžiamas triukšmo lygis 72,9 dB(A). Triukšmo šaltinis
veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Uostinis kranas
įvertintas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
Krovos darbai iš vagonų iškrovimo posto (pridavimo-išdavimo punkto) į birių produktų sandėlį
(BPS):
 Vagonų iškrovos postas, kurio viduje triukšmo lygis siekia 67,4 dB(A). Postas
vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką,
todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų oro garso izoliacijos rodiklis
Rw. Posto išorinės atitvaros yra iš profiliuotų plieno lakštų, kurių storis 0,6 mm. Garso
izoliacija nustatyta, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento
„Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ 13 lentelės duomenimis,
kurie pateikti 3 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje. Priimtas medžiagos garso
izoliacijos rodiklis Rw yra 18 dBA. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš posto
sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
Krovos darbai iš vagonų iškrovimo posto VIP-8 į planuojamas sandėliavimo paskirties birių
produktų saugyklas:
 Vagonų iškrovos postas VIP-8, kurio viduje triukšmo lygis siekia 72,6 dB(A). VIP-8
postas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į
aplinką, todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų oro garso izoliacijos
rodiklis Rw. VIP-8 posto išorinės atitvaros yra iš profiliuotų plieno lakštų, kurių storis
0,6 mm. Garso izoliacija nustatyta, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento
„Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ 13 lentelės duomenimis,
kurie pateikti 3 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje. Priimtas medžiagos garso
izoliacijos rodiklis Rw yra 18 dBA. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš posto
sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
Krovos darbai iš vagonų iškrovimo posto VIP-9 į birių krovinių sandėlį:
 1 oro filtro ventiliatorius (o.t.š. Nr. 046) kurio skleidžiamas triukšmo lygis yra 76,0
dB(A). Triukšmo šaltinis veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7
val.) metu. Oro filtro ventiliatorius įvertintas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
 Vagonų iškrovos postas VIP-9, kurio viduje triukšmo lygis siekia 72,6 dB(A). VIP-9
postas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į
aplinką, todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų oro garso izoliacijos
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rodiklis Rw. VIP-9 posto išorinės atitvaros yra iš profiliuotų plieno lakštų, kurių storis
0,6 mm. Garso izoliacija nustatyta, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento
„Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ 13 lentelės duomenimis,
kurie pateikti 3 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje. Priimtas medžiagos garso
izoliacijos rodiklis Rw yra 18 dBA. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš posto
sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
Krovos darbai iš universalaus birių produktų terminalo (UBPT) į laivą krantinėje Nr. 67:
 4 oro filtrų ventiliatoriai (o.t.š. 025, 035, 036, 037) kurių kiekvieno skleidžiamas
triukšmo lygis yra 76,0 dB(A). Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Oro filtrų ventiliatoriai įvertinti kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai;
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
 Autokrautuvas, dirbantis birių produktų terminalo (UBPT) viduje ir skleidžiantis 70,2
dB(A) triukšmo lygį. Terminalas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio
vidaus triukšmas sklinda į aplinką, todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių
atitvarų oro garso izoliacijos rodiklis Rw. Terminalo išorinės atitvaros yra gelžbetonių
sienų, kurių storis 400 mm. Garso izoliacijos rodiklis nustatytas, vadovaujantis Statybos
techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo
triukšmo“ 1 priedo 1 lentelės duomenimis, kurie pateikti 2 triukšmo vertinimo
ataskaitos lentelėje. Priimtas garso izoliacijos rodiklis Rw yra 60 dB. Skaičiavimuose
priimta, kad triukšmo lygis iš terminalo sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.)
ir nakties (22-7 val.) metu.
 1 laivo pakrovimo įrenginys BMH2, kurio skleidžiamas triukšmo lygis 72,9 dB(A).
Triukšmo šaltinis veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Pakrovimo įrenginys įvertintas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
Iškrovimo darbai iš laivo krantinėje Nr. 66a:
 2 oro filtrų ventiliatoriai (o.t.š. Nr. 030, 034) kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo
lygis yra 76,0 dB(A). Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.)
ir nakties (22-7 val.) metu. Oro filtrų ventiliatoriai įvertinti kaip taškiniai triukšmo
šaltiniai;
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
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 1 uostinis kranas, kurio skleidžiamas triukšmo lygis 72,9 dB(A). Triukšmo šaltinis
veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Uostinis kranas
įvertintas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
Cemento krovos darbai iš talpyklos į laivą krantinėje Nr. 67:
 Po talpykla esančioje požeminėje prieduobėje yra siurblys, skleidžiantis 76,0 dB(A),
aeratorius, skleidžiantis 91,0 dB(A) ir 4 kompresoriai, skleidžiantys 105,0 dB(A)
triukšmo lygį. Visų įrenginių suminis triukšmo lygis yra 105,2 dB(A). Talpyklos
požeminė prieduobė vertinama kaip tūrinis triukšmo šaltinis, iš kurio vidaus triukšmas
sklinda į aplinką, todėl triukšmo skaičiavimuose įvertintas išorinių atitvarų oro garso
izoliacijos rodiklis Rw. Talpyklos požeminė prieduobė yra su plieniniu dangčiu.
Dangčio garso izoliacija nustatyta, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento
„Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos.
Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ 13 lentelės duomenimis,
kurie pateikti 3 triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje. Priimtas medžiagos garso
izoliacijos rodiklis Rw yra 18 dBA. Skaičiavimuose priimta, kad triukšmo lygis iš posto
sklinda dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.
Krovos darbai iš planuojamų sandėliavimo paskirties birių produktų saugyklų į universalų birių
produktų terminalą (UBPT):
 2 oro filtrų ventiliatoriai (o.t.š. Nr. 050, 052) kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo
lygis yra 76,0 dB(A). Triukšmo šaltiniai veikia dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.)
ir nakties (22-7 val.) metu. Oro filtrų ventiliatoriai įvertinti kaip taškiniai triukšmo
šaltiniai;
 Juostiniai transporteriai, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmo lygis yra 73,3 dB(A).
Triukšmo šaltiniai veikia dienos (6-18 val.), vakaro (18-22 val.) ir nakties (22-6 val.)
metu. Juostiniai konvejeriai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai.
Lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių stovėjimo aikštelės:
 30 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, skirta administracijos darbuotojams.
Lengvasis autotransportas į stovėjimo aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta vieną kartą per
parą dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad dienos metu į vieną vietą per
valandą atvyks ir iš jos išvyks 0,17 aut./val. Stovėjimo aikštelė įvertinta kaip plotinis
triukšmo šaltinis;
 107 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, skirta darbuotojams ir svečiams.
Lengvasis autotransportas į stovėjimo aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta vieną kartą per
parą dienos (7-19 val.) ar vakaro (19-22 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad dienos
metu į vieną vietą per valandą atvyks ir iš jos išvyks 0,11 aut./val., o vakaro metu 0,09
aut./val. Stovėjimo aikštelė įvertinta kaip plotinis triukšmo šaltinis;
 40 vietų sunkiųjų autotransporto priemonių stovėjimo aikštelė – 1,5179 ha ploto, į kurią
atvyksta 150 aut. dienos (7-19 val.) ir 25 aut. vakaro (19-22 val.) metu. Skaičiavimuose
priimta, kad dienos metu į vieną vietą per valandą atvyks ir iš jos išvyks 0,31 aut./val.,
o vakaro metu 0,15 aut./val. Stovėjimo aikštelė įvertinta kaip plotinis triukšmo šaltinis.
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Stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmo lygis vertinamas, vadovaujantis profesinės
rizikos įvertinimo ataskaitos duomenimis. Informacija apie profesinės rizikos vertinimo metu
nustatytą triukšmo lygį pateikta Priede Nr. 4 „Profesinės rizikos įvertinimo ataskaitos
duomenys“. Informacija apie oro valymo įrenginių ventiliatorių skleidžiamą triukšmo lygį
pateikta priede Nr. 5 „Oro valymo įrenginių specifikacija“;

2.2

Mobilūs triukšmo šaltiniai
 30 lengvųjų autotransporto priemonių per parą, kurios atvyksta į lengvųjų automobilių
stovėjimo aikštelę, skirtą administracijos darbuotojams. Lengvasis autotransportas į
stovėjimo aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta vieną kartą per parą dienos (7-19 val.) metu.
Lengvųjų autotransporto priemonių judėjimo keliai įvertinti kaip linijiniai triukšmo
šaltiniai.
 90 lengvųjų autotransporto priemonių per parą, kurios atvyksta į lengvųjų automobilių
stovėjimo aikštelę, skirtą darbuotojams ir svečiams. Lengvasis autotransportas į
stovėjimo aikštelę atvyksta ir iš jos išvyksta vieną kartą per parą dienos (7-19 val.) ar
vakaro (19-22 val.) metu. Dienos metu atvyksta 70 aut., o vakaro 20 aut. Lengvųjų
autotransporto priemonių judėjimo keliai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai.;
 250 sunkiųjų autotransporto priemonių per parą, kurios atvyksta į teritoriją. Sunkiosios
autotransporto priemonės į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta vieną kartą per parą
dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Dienos metu atvyksta
200 aut., vakaro 30 aut., o nakties 20 aut. Tame tarpe 150 aut. dienos ir 25 aut. vakaro
metu vyksta į sunkiųjų autotransporto priemonių stovėjimo aikštelę ir tik tuomet į
teritoriją. 70 % sunkiojo autotransporto srauto teritorijoje juda prie universalaus birių
krovinių terminalo (UBKT), 12 % juda prie vagonų iškrovimo posto VIP-8, 6 % juda
prie vagonų iškrovimo posto VIP-9, 5 % juda prie birių produktų sandėlio (BPS), po
2 % juda prie birių krovinių sandėlių Nr. 2, Nr. 3 ir 3 % prie etilenglikolio pakrovimo
posto. Sunkiųjų autotransporto priemonių judėjimo keliai įvertinti kaip linijiniai
triukšmo šaltiniai.
 6 geležinkelio (toliau – g/kelias) vagonų ar cisternų sąstatai per parą. 3 vnt. sąstatų į
teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta dienos (7-19 val.), 1 vnt. – vakaro (19-22 val.) ir
2 vnt. – nakties (22-7 val.) metu. Geležinkelio vagonų ar cisternų sąstatų judėjimo keliai
įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai.

Į KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritoriją viešojo naudojimo Nemuno g. ir
Minijos g. atvyksta 120 lengvųjų aut./parą ir 250 sunkiųjų aut./parą. Į bendrą sunkiojo
autotransporto srautą įtrauktas ir sunkusis autotransportas, atvykstantis į AB „Grigeo Klaipėda“
teritoriją. Į abiejų įmonių teritoriją yra bendras įvažiavimas, pasukant iš Nemuno g.
Į KJKK „Bega“ teritoriją iš geležinkelio stoties „Draugystė“ atvyksta 6 geležinkelio vagonų ar
cisternų sąstatai per parą. Jų atvežimą ir manevravimą privažiuojamuosiuose g/keliuose vykdo
KJKK „Bega“. Pro teritoriją pravažiuojančių sąstatų, nesusijusių su KJKK „Bega“ veikla, nėra.
Transporto judėjimo schema KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritorijoje pateikta
Priede Nr. 6 „Transporto judėjimo schema“. Vagonų srautai juda visais KJKK „Bega“
geležinkelio keliais. Pagrindiniai atvykimo ir išvykimo)keliai yra: Nr. 1, 2, 3, 13, 14, 209, 210,
211. Jais juda 97 % visų sąstatų. Transporto judėjimo schemoje sąstatų judėjimo keliai pažymėti
raudona spalva. Lokomotyvai yra dyzeliniai ir elektriniai.
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Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo Minijos g.
Autotransporto triukšmo sklaida skaičiuota vadovaujantis Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros
galimybių studija, parengta 2015 m. Nustatytas bendras autotransporto eismo intensyvumas
Minijos g. yra 26276 aut./parą, iš kurių sunkiojo autotransporto eismo intensyvumas sudaro
638 aut./parą. Viešojo naudojimo Nemuno g. pagrinde naudojasi tik su KJKK „Bega“ ir AB
„Grigeo Klaipėda“ ūkine veikla susijęs autotransportas, todėl atliekant autotransporto
sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, Nemuno g. atkarpos bendras eismo intensyvumas
sudaro 370 aut./parą, kuriame sunkiojo autotransporto yra 250 aut./parą. Prie Minijos g. eismo
intensyvumo, pridėtas sunkiojo autotransporto srautas, kuris padidės po KJKK „Bega“
Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. plėtros: 30 aut. dienos, 4 aut. vakaro ir 2 aut. nakties metu.
Duomenys apie triukšmo sklaidos skaičiavimams naudotą autotransporto srautų intensyvumą
pateikti 5 lentelėje.
5 lentelė. Autotransporto srautų intensyvumas viešo naudojimosi gatvėse
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI)
Gatvė, gatvės atkarpa

VISO autotransporto, aut./parą

Tame tarpe sunkiojo
autotransporto, aut./parą

Minijos g.

26276

638

Nemuno g.

370

250

Lengvojo autotransporto srautas po KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. plėtros
nesikeis. Taip pat nepadidės ir geležinkelio transporto srautas.

3

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. planuojamos ir esamos ūkinės veiklos
sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi stacionarūs ir
mobilūs triukšmo šaltiniai ūkinės veiklos objekto teritorijoje gali veikti bet kuriuo paros metu.
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje adresu Nemuno g. Nr. 2, Nr. 41, Nr. 51, Minijos g. Nr. 11, Nr. 49, Nr. 51, Nr. 53, Nr.
59, Bijūnų g. Nr. 7, Šermukšnių g. Nr. 1-15, Šermukšnių g. Nr. 14-18, Šermukšnių g. Nr. 24,
Rūtų g. Nr. 4, Alyvų g. Nr. 2A-10, Gėlių g. Nr. 4-12, Lakštučių g. Nr. 6, Nr. 8, Gegučių g. Nr.
10-16, Varnėnų g. Nr. 1.
Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai yra
daugiaaukštės ir mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m ir 4,0 m
aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 5; dy(m): 5.
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
Gyvenamosios paskirties
pastatai
Nemuno g. Nr. 41

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
48
48
45
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Gyvenamosios paskirties
pastatai
Bijūnų g. Nr. 7
Minijos g. Nr. 51
Minijos g. Nr. 53
Šermukšnių g. Nr. 1÷15
Šermukšnių g. Nr. 14÷18
Šermukšnių g. Nr. 24
Rūtų g. Nr. 4
Alyvų g. Nr. 2A÷10
Gėlių g. Nr. 4÷12
Lakštučių g. Nr. 6
Lakštučių g. Nr. 8
Gegučių g. Nr. 10÷16
Varnėnų g. Nr. 1
Nemuno g. Nr. 2
Nemuno g. Nr. 51
Minijos g. Nr. 11
Minijos g. Nr. 49
Minijos g. Nr. 59

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
38
37
33
45
44
34
46
44
33
33÷34
30÷33
25÷26
49÷49
46÷46
42÷42
48
45
40
40
37
25
29÷40
26÷38
20÷24
41÷44
39÷43
27÷28
43
41
31
39
38
32
38÷40
37÷39
30÷31
37
37
33
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m
46÷53
45÷50
40÷44
44
45
42
41
40
34
46
44
35
42
40
32

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Prognozuojama, kad po UAB KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. plėtros, ūkinės
veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties
pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių,
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 1: „Ūkinės
veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“.

4

Geležinkelio transporto sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant su KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. ūkine veikla susijusio
geležinkelio transporto sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis,
kadangi vagonų ar cisternų sąstatai į ūkinės veiklos objekto teritoriją gali atvykti bet kuriuo
paros metu.
Triukšmo lygis vertinamas arčiausiai g/kelių, kuriais pravažiuoja su ūkine veikla susiję vagonų
ar cisternų sąstatai, esančioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje adresu
Nemuno g. Nr. 2, Nr. 41, Nr. 51, Minijos g. Nr. 11, Nr. 49, Nr. 51, Nr. 53, Nr. 59, Bijūnų g. Nr.
7, Šermukšnių g. Nr. 1-15, Šermukšnių g. Nr. 14-18, Šermukšnių g. Nr. 24, Rūtų g. Nr. 4, Alyvų
g. Nr. 2A-10, Gėlių g. Nr. 4-12, Lakštučių g. Nr. 6, Nr. 8, Gegučių g. Nr. 10-16, Varnėnų g.
Nr. 1.
Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai yra
daugiaaukštės ir mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m ir 4,0 m
aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 5; dy(m): 5.
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Geležinkelio transporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje
gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pateikti 7 lentelėje.
7 lentelė. Prognozuojamas geležinkelio transporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
Gyvenamosios paskirties
pastatai
Nemuno g. Nr. 41
Bijūnų g. Nr. 7
Minijos g. Nr. 51
Minijos g. Nr. 53
Šermukšnių g. Nr. 1÷15
Šermukšnių g. Nr. 14÷18
Šermukšnių g. Nr. 24
Rūtų g. Nr. 4
Alyvų g. Nr. 2A÷10
Gėlių g. Nr. 4÷12
Lakštučių g. Nr. 6
Lakštučių g. Nr. 8
Gegučių g. Nr. 10÷16
Varnėnų g. Nr. 1
Nemuno g. Nr. 2
Minijos g. Nr. 11
Minijos g. Nr. 49
Minijos g. Nr. 59

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
46
47
45
29
31
28
26
28
25
26
28
25
18÷21
20÷23
17÷20
28÷28
30÷30
27÷27
30
32
29
23
25
22
14÷22
16÷24
14÷21
27÷27
28÷29
26÷26
26
28
25
31
32
31
25÷29
26÷30
24÷29
33
34
33
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m
45
47
44
31
33
30
28
30
27
28
29
27

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Prognozuojama, kad po UAB KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. plėtros,
geležinkelio transporto, susijusio su ūkinės veiklos objekto veikla, sukeliamas triukšmo lygis
artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir
nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams
pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.
Geležinkelio transporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 2:
„Geležinkelio transporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“.

5

Autotransporto sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą
triukšmą, prie kurio pridėtas su KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. ūkinės veiklos
plėtra susijęs autotransporto srautas, vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis,
kadangi su ūkine veikla susijęs autotransportas į ūkinės veiklos objekto teritoriją atvyksta ir iš
jos išvyksta bet kuriuo paros metu.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo įtaką gyvenamosios ar visuomeninės paskirties
pastatų aplinkai, įvertinta triukšmo sklaidos skaičiavimus atliekant esamai ir planuojamai
situacijoms, nustatant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio pokytį gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje po KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav.
ūkinės veiklos plėtros.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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 Esama situacija: neįvertinus autotransporto srauto, susijusio su ūkinės veiklos objekto
plėtra;
 Planuojama situacija: įvertinus autotransporto srautą, susijusį su ūkinės veiklos
objekto plėtra.
Atliekant esamos situacijos triukšmo sklaidos skaičiavimą, vertinamas tik esamas eismo
intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse, o skaičiuojant planuojamą situaciją, prie bendro
eismo intensyvumo, pridėtas autotransporto srautas, padidėsiantis dėl ūkinės veiklos objekto
plėtros.
Triukšmo lygis vertinamas arčiausiai viešojo naudojimo gatvių, kuriomis pravažiuoja su ūkine
veikla susijęs autotransportas, esančioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje adresu Nemuno g. Nr. 2, Nr., Minijos g. Nr. 11, Nr. 49, Nr. 51, Nr. 53, Nr. 59, Bijūnų
g. Nr. 7, Šermukšnių g. Nr. 1-15, Šermukšnių g. Nr. 14-18, Šermukšnių g. Nr. 24, Rūtų g. Nr.
4, Alyvų g. Nr. 2A-10, Gėlių g. Nr. 4-12, Lakštučių g. Nr. 6, Nr. 8. Vertinamoje teritorijoje
esantys gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai yra daugiaaukštės ir mažaaukštės
statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m ir 4,0 m aukštyje. Triukšmo sklaidos
skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 5; dy(m): 5.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje
gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, įvertinus esamą ir planuojamą
situacijas, pateikti 8 lentelėje.
8 lentelė. Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės
paskirties pastatų aplinkoje
Gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties
pastatai, adresas

Bijūnų g. Nr. 7
Minijos g. Nr. 51
Minijos g. Nr. 53
Šermukšnių g. Nr. 1÷15
Šermukšnių g. Nr. 14÷18
Šermukšnių g. Nr. 24
Rūtų g. Nr. 4
Alyvų g. Nr. 2A÷10
Gėlių g. Nr. 4÷12
Lakštučių g. Nr. 6
Lakštučių g. Nr. 8
Nemuno g. Nr. 2
Minijos g. Nr. 11
Minijos g. Nr. 49
Minijos g. Nr. 59

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
Nakties
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Esama
Planuojama
Esama
Planuojama
Esama
Planuojama
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
58
58
56
56
50
50
70
70
68
68
62
62
71
71
69
69
63
63
46÷52
46÷52
45÷50
45÷50
40÷45
40÷45
60÷60
60÷60
58÷58
58÷58
53÷53
53÷53
60
60
58
58
52
52
52
52
50
50
44
44
40÷50
40÷50
38÷48
38÷48
32÷42
32÷42
62÷62
62÷62
60÷60
60÷60
54÷54
54÷54
60
60
58
58
52
52
63
63
62
62
56
56
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m
67
67
65
65
59
59
61
61
59
59
53
53
69
69
67
67
61
61
71
71
69
69
62
62

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Įvertinus esamą situaciją, nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio
autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės
paskirties pastatų Bijūnų g. Nr. 7, Šermukšnių g. Nr. 1-15, Šermukšnių g. Nr. 14-18,
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Sandėliavimo paskirties birių produktų saugyklų statyba ir eksploatavimas Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav.
Triukšmo vertinimo ataskaita

Šermukšnių g. Nr. 24, Rūtų g. Nr. 4, Alyvų g. Nr. 2A-10, Gėlių g. Nr. 4-12, Lakštučių g. Nr. 6,
Lakštučių g. Nr. 8 ir Minijos g. Nr. 11 aplinkoje, dienos, vakaro ir nakties metu neviršija
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Tačiau
gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų Minijos g. Nr. 51, Nr. 53, Nr. 49, Nr. 59 ir
Nemuno g. Nr. 2 aplinkoje, dienos, vakaro ir nakties metu triukšmo ribiniai dydžiai yra
viršijami. Dienos metu triukšmo lygis viršijamas 2-6 dB(A), vakaro metu 5-9 dB(A), o nakties
metu 4-8 dB(A). Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato Lakštučių g. Nr. 8 aplinkoje
triukšmo ribiniai dydžiai viršijami tik vakaro ir nakties metu. Vakaro metu triukšmo lygis
viršijamas 2 dB(A), o nakties metu 1 dB(A).
Įvertinus planuojamą situaciją, nustatyta, kad dėl KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m.
sav. ūkinės veiklos plėtros viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto
padidėjimas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje nepadidės.
Triukšmo vertinimas parodė, kad su KJKK „Bega“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. ūkinės
veiklos plėtra susijęs autotransporto srautas, pravažiuosiantis viešojo naudojimo gatvėmis,
gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurioje triukšmo ribiniai dydžiai
dienos, vakaro ar nakties metu yra viršijami, triukšmo lygio padidėjimui įtakos neturės.
Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 3:
„Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“.
Išvados
 Prognozuojama, kad po UAB KJKK „Bega“ sandėliavimo paskirties birių produktų
saugyklų įrengimo Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo
lygis artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos,
vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
 Prognozuojama, kad po UAB KJKK „Bega“ sandėliavimo paskirties birių produktų
saugyklų įrengimo Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. geležinkelio transporto sukeliamas
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal
HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.
 Po UAB KJKK „Bega“ sandėliavimo paskirties birių produktų saugyklų įrengimo
Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. autotransporto sukeliamo triukšmo lygis gyvenamosios
ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje padidėjimas neprognozuojamas.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Priedas Nr. 1: Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- miškas ir krūmynai;
- taškinis triukšmo šaltinis;
- linijinis triukšmo šaltinis;
- automobilių stovėjimo aikštelė;
- tūrinis triukšmo šaltinis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos.

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- miškas ir krūmynai;
- taškinis triukšmo šaltinis;
- linijinis triukšmo šaltinis;
- automobilių stovėjimo aikštelė;
- tūrinis triukšmo šaltinis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos.

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- miškas ir krūmynai;
- taškinis triukšmo šaltinis;
- linijinis triukšmo šaltinis;
- automobilių stovėjimo aikštelė;
- tūrinis triukšmo šaltinis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos.

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- miškas ir krūmynai;
- taškinis triukšmo šaltinis;
- linijinis triukšmo šaltinis;
- automobilių stovėjimo aikštelė;
- tūrinis triukšmo šaltinis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos.

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- miškas ir krūmynai;
- taškinis triukšmo šaltinis;
- linijinis triukšmo šaltinis;
- automobilių stovėjimo aikštelė;
- tūrinis triukšmo šaltinis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos.

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- miškas ir krūmynai;
- taškinis triukšmo šaltinis;
- linijinis triukšmo šaltinis;
- automobilių stovėjimo aikštelė;
- tūrinis triukšmo šaltinis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos.

Priedas Nr. 2: Geležinkelio transporto triukšmo sklaidos žemėlapiai

GELEŽINKELIO TRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

GELEŽINKELIO TRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

GELEŽINKELIO TRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

GELEŽINKELIO TRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

GELEŽINKELIO TRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

GELEŽINKELIO TRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

Priedas Nr. 3: Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Esama situacija
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Esama situacija
Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Esama situacija
Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 1,5
m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Esama situacija
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Esama situacija
Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Esama situacija
Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Planuojama situacija
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Planuojama situacija
Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Planuojama situacija
Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Planuojama situacija

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Planuojama situacija
Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: Planuojama situacija
Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:6500 (skaičiavimo aukštis 4,0 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- KJKK „Bega“ teritorija;
- kelias;
- pastatas;
- geležinkelis;
- gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastato sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai.

Priedas Nr. 4: Profesinės rizikos įvertinimo ataskaitos duomenys

Priedas Nr. 5: Oro valymo įrenginių specifikacija

Priedas Nr. 6: Transporto judėjimo schema

