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1. BENDRI DUOMENYS 

Projektiniai pasiūlymai rengiami AB „Lietuvos geležinkeliai“ užsakymu, vadovaujantis patvirtinta pro-

jektavimo užduotimi, kurioje numatytas triukšmą mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos geležinke-

lio stotyje, užtikrinant šalia esančiose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius. 

Projektuojamas objektas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis STR1.01.08:2002 „Statinio sta-

tybos rūšys“, statybos rūšis yra „nauja statyba“. 

1.1 Duomenys apie žemės sklypus 

Projektuojamos triukšmą slopinančios sienelės patenka į du AB ‚Lietuvos geležinkeliai“ patikėjimo teise 

valdomus sklypus: 

1. Patikėjimo teise (2005-02-22 Turto patikėjimo sutartis Nr. 01) valdomą sklypą, kurio un. Nr. 

4400-2124-7781,  sklypo plotas 41.6739 ha, žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir 

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

 
Paveikslas 1. Sklypo Nr.1 schema 

Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

− Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos ; 
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− Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; 

− Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos; 

− Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; 

− Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona; 

− Dujotiekių apsaugos zonos; 

− Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 

− Elektros linijų apsaugos zonos; 

− Ryšių linijų apsaugos zonos. 

2. Patikėjimo teise (2005-02-22 Turto patikėjimo sutartis Nr. 02) valdomą sklypą, kurio un. Nr. 

2101-8001-0004,  sklypo plotas 10,8474ha, žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inži-

nerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

 
Paveikslas 2. Sklypo Nr.2 schema 
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Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

− Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos ; 

− Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 

− Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; 

− Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos; 

− Dujotiekių apsaugos zonos; 

− Elektros linijų apsaugos zonos; 

− Ryšių linijų apsaugos zonos. 

Projektuojamos triukšmą slopinančios sienelės neprieštarauja galiojančiam 2007m. patvirtintam Klaipė-

dos miesto bendrajam planui bei 2019m. parengtam Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimui. 

 

Paveikslas 3. Ištrauka iš galiojančio bendrojo plano su triukšmą slopinančiomis sienelėmis 
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Paveikslas 4. Ištrauka iš bendrojo plano keitimo su triukšmą slopinančiomis sienelėmis 

1.2 Kultūros paveldas 

Dalis projektuojamų triukšmą slopinančių sienelių patenka į Kultūros paveldo teritoriją Klaipėdos miesto 

istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas 22012). Jei atliekant statybos ar kitokius darbus 

aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atlie-

kantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultū-

ros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su 

savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinici-

juoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą sau-

gomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 
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Paveikslas 5. Kultūros paveldo teritorijos fragmentas 

1.3 Objekto klimatinės sąlygos 

Projektuojamas objektas yra Klaipėdos mieste, skaičiuotina vasaros temperatūra +34,00C, žiemos -

33,40C, didžiausias vėjo greitis 40,0m/s, vidutinis didžiausias dekadinis sniego dangos storis 13cm.  

1.4 Aplinkinis užstatymas 

Projektuojamas objektas yra Klaipėdos mieste. Objektas projektuojamas šalia geležinkelio kelio urbani-

zuotoje vietovėje. 

2. TRIUKŠMO SKLAIDOS MATAVIMAS IR MODELIAVIMAS 

Siekiant kuo tiksliau parinkti triukšmą mažinančias priemonės buvo atlikti natūriniai triukšmo matavi-

mai. Buvo atlikti ilgalaikiai (visos paros) natūriniai triukšmo matavimai dvejuose taškuose, ties gyventojų 

sklypų ribomis. Matavimo metu buvo fiksuojamas kiekvienas traukinys, vagonų skaičius, jų tipas, greitis 

ir triukšmas. Matavimo metu užfiksuoti eismo intensyvumo duomenys sulyginti su vidutiniais metiniais 

traukinių eismais. Triukšmo matavimus atliko akredituota laboratorija UAB „Tyrimų laboratorija“, vado-

vaujantis aplinkos triukšmo matavimo standartais: LST ISO 1996-1:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo 

aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir vertinimo procedūros (tapatus ISO 
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1996-1:2016) ir LST ISO 1996-2:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 

2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017). Išmatuoti triukšmo lygiai dienos, va-

karo ir nakties metu buvo perskaičiuoti (ekstrapoliuoti) į metinius triukšmo rodiklius ir palyginti su nus-

tatytais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011. Triukšmo matavimų vietos ir 

matavimų protokolai pateikti kartu su triukšmo matavimo ataskaitomis. 

Atliktas esamos ir prognozinės situacijos triukšmo sklaidos modeliavimas, kurį atliko UAB „Infraplanas“. 

Modeliavimui naudoti trys geležinkelio triukšmo vertinimo metodai. Visų metodų variantų rezultatai 

prilyginti matavimo rezultatams ir su patikimiausiu metodu atlikta tolimesnė akustinė analizė, priemonių 

parinkimas. Atliktas prognozinės 2040 m. situacijos modeliavimas, atsižvelgiant į eismo intensyvumo 

padidėjimą. 

3. SKIRTINGŲ TRIUKŠMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ PALYGINIMAS 

Pagal projektavimo užduoties reikalavimus buvo išnagrinėta skirtingų tipų bei medžiagiškumo triukšmą 

slopinančių sienelių įrengimo galimybė (pateikiama lentelėje žemiau). Atsižvelgiant į triukšmo mode-

liavimo gautus akustinius reikalavimus (garso izoliacijos dydis ≥34 dB(A), o sugerties dydis ≥15 dB(A)) 

bei į ekonominį efektyvumą (gaminio 1m2 kainą) Klaipėdos geležinkelio stotyje siūloma medžio drožlių 

ir betono mišinio triukšmą slopinančių sienelių statyba (variantas A). 
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Vertinimo ro-

dikliai 

Variantas A 

Medžio 

drožlių ir 

betono mi-

šinio 

Variantas B 

Aliuminio 

su vatos už-

pildu 

Variantas C 

Skaidri 

 

Variantas D 

Medinis su-

geriantis a-

titvaras 

 

Variantas D 

Gabioninė 

Variantas E 

„Lorensa“ 

kompozici-

nių plokš-

čių (cetris+ 

granula-

tas+ 

putplastis) 

Akustinė sa-

vybė DLR, 

dBA 

Iki 34 dB 27 dB 31 dB 26 dB 
B3 (DLR > 

24 dB)* 
30 - 34 dB 

Akustinė sa-

vybė DLα, 

dBA 

Iki 17 dB 16 dB - 10dB 

A2 (4 dB 

<DLα <7 

dB)* 

12 - 15 dB 

Palyginamoji 

kaina, 1m2 

pačio gami-

nio kaina 

78-85 

EUR/m² 

priklauso 

nuo spalvos 

56  

EUR/m² 

118  

EUR/ m² 

84  

EUR/ m² 

132  

EUR/ m² 

120 

EUR/m² 

Bendra staty-

bos kaina 5m 

aukščio bei 

100m ilgio 

sienelės, EUR 

apie  

144 300 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie 

100 000 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie 

138 000 

EUR 

(inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie  

95 000 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie 

150 000 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie  

76 500 

EUR 

(inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

Ilgaamžišku-

mas (metais) 

50 metų be 

pokyčių 

praktikoje 

Ne mažiau 

kaip 5 me-

tai (neakus-

tinėm savy-

bėm) 

Ne mažiau 

kaip 5 me-

tai (neakus-

tinėm savy-

bėm) 

Ne mažiau 

kaip 15 

metų akusti-

nėms ir ne-

akustinėms 

savybėms 

Ne mažiau 

kaip 10 

metų (nea-

kustinės  sa-

vybėms) 

50 

Konstrukci-

nių elementų 

tarnavimo 

laikas (me-

tais) 

Virš 50 

metų 
15 metų 15 metų 15 metų 

Ne mažiau 

kaip 10 

metų 

30 m. cin-

kuoti 

Atsparumas 

UV 

Neturi po-

veikio 
Atsparus Atsparus Atsparus Atsparus 

Apsaugota 

dažais ir 

perforuota 

skarda, to-

dėl UV įta-

kos neturi 
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Vertinimo ro-

dikliai 

Variantas A 

Medžio 

drožlių ir 

betono mi-

šinio 

Variantas B 

Aliuminio 

su vatos už-

pildu 

Variantas C 

Skaidri 

 

Variantas D 

Medinis su-

geriantis a-

titvaras 

 

Variantas D 

Gabioninė 

Variantas E 

„Lorensa“ 

kompozici-

nių plokš-

čių (cetris+ 

granula-

tas+ 

putplastis) 

Atsparumas 

nuo žiemos 

periodu auto-

mobilių kelių 

valymo prie-

monių (drus-

kos, smėlis ir 

kt.) 

Neturi po-

veikio 
Atsparus Atsparus Atsparus Atsparus 

Apatinė da-

lis gali būti 

dažoma po-

limeriniais 

dažais 

Atsparumas 

vandeniui bei 

šalčiui 

Virš 300 

ciklų – ne-

turi povei-

kio 

Atsparus Atsparus Atsparus Atsparus Iki -80oC 

Akustinio e-

fektyvumo  

laikas  

Virš 50 

metų 
15 metų 15 metų 15 metų 

Nedekla-

ruojamas 

(visą konst-

rukcijos tar-

navimo 

laiką) 

30 metų 

Elementų pa-

dengimas 

specialia „an-

tigrafiti“ 

danga 

neden-

giama 
Yra Yra Yra Nėra 

Dažoma 

plaunamais 

dažais 

Vizualus po-

veikis saugo-

mai pusei 

(gyvento-

jams) 

Spalva pa-

gal RAL 

Spalva pa-

gal RAL 
Skaidri 

Natūrali 

medžio 

arba dažyta 

pagal RAL 

Skaldos / 

akmenų už-

pildas 

Fasadiniai 

dažai pagal 

projektą 

Vizualus po-

veikis važiuo-

jantiems ge-

ležinkeliu 

Spalva pa-

gal RAL 

Spalva pa-

gal RAL 
Skaidri 

Natūrali 

medžio 

arba dažyta 

pagal RAL 

Natūralus 

skaldos / 

akmenų fa-

sadas 

Fasadiniai 

dažai pagal 

projektą 
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Vertinimo ro-

dikliai 

Variantas A 

Medžio 

drožlių ir 

betono mi-

šinio 

Variantas B 

Aliuminio 

su vatos už-

pildu 

Variantas C 

Skaidri 

 

Variantas D 

Medinis su-

geriantis a-

titvaras 

 

Variantas D 

Gabioninė 

Variantas E 

„Lorensa“ 

kompozici-

nių plokš-

čių (cetris+ 

granula-

tas+ 

putplastis) 

Montavimo 

pobūdis (me-

taliniai stat-

ramsčiai, be-

tonas, pama-

tai ar kt.) 

Gaminami 

segmentais 

arba bloke-

liais. Su 

statrams-

čiais, jei 

aukštis iki 

3m galima 

ir be stat-

ramsčių 

Montuo-

jami į plie-

ninius ≥ 

HEA (B) 

140 stat-

ramsčius 

Montuo-

jami į plie-

ninius ≥ 

HEA (B) 

140 stat-

ramsčius 

Montuo-

jami į plie-

ninius ≥ 

HEA (B) 

140 stat-

ramsčius 

Montuo-

jami ant 

tvirto sutan-

kinto 

grunto pag-

rindo 

Metaliniai 

statrams-

čiai, suren-

kamas 

rostverkas, 

monoliti-

niai poliai. 

Galima 

montuoti 

iki -10oC 

temperatū-

roje. 

Konstruktyvo 

plotis/ gami-

nio 1m2 

svoris 

1-6m, 

svoris apie 

350 kg/m² 

1 - 6m, 

Svoris 

13kg/m² 

1 - 6m, 

svoris 19,4-

35kg/m² 

1 - 5m, 

svoris apie 

43kg/m² 

 

1-6m, 

Svoris prik-

lauso nuo 

pločio, bet 

ne mažiau 

kaip 

63kg/m² 

1-2,65m, 

svoris 50 - 

53 kg/m² 

Specialūs rei-

kalavimai 

priežiūrai 

nėra 
Spec. reika-

lavimų nėra 

Spec. reika-

lavimų nėra 

Spec. reika-

lavimų nėra 

Spec. reika-

lavimų nėra 

Apdailos at-

naujinimas 

kas 10 m. 

Galimi trūku-

mai eksploa-

tuojant sie-

nelę 

Paviršiai ne-

patrauklūs 

grafiti, ta-

čiau nu-

purškus va-

lymas neį-

manomas 

- 

Reikalingas 

reguliarus 

valymas 

- - 

Reikalingas 

plovimas 

nuo purvo 

ir grafiti 

*Tikslūs akustiniai DLR ir DLα parametrai priklauso nuo skaldos/ akmenų frakcijos, kuriais yra užpildomi 

gabionai.  

Lentelė 1. Skirtingos nagrinėtos triukšmą slopinančios sienelės 
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Statramsčių iš skirtingų medžiagų teorinė palyginamoji analizė* 

Palyginamasis rodiklis Metalinis karštai cinkuotas H for-

mos statramstis 

Gelžbetoninis H formos gamyk-

linis statramstis** 

Preliminari gaminio kaina 

(EUR), įvertinant 5m aukščio 

triukšmo sienutę (L-6,2m) 

1462,0 2910,0 

Ilgaamžiškumas (metais) 50*** 80*** 

Įžeminimas elektrifikavus 

ruožą 
Reikalingas Reikalingas 

Geležinkelio vibracijos įtaka 

medžiagiškumui 
Neturi įtakos 

Su laiku tikėtinas paviršiaus plei-

šėjimas 

Atmosferos poveikis 
Cinko danga atspari vandeniui 

bei UV 

Reikalingas papildomas padengi-

mas apsaugine polimerine danga 

bei jos periodinis atnaujinimas 

Sudėtingų formų (L tipo) stat-

ramsčiai 
Galimi Neįmanomi 

*Abidvi medžiagos yra ne dielektrinės, bet tinkamos įžeminimui elektrifikavimo atveju. 

** Atsižvelgiant į sudėtingą skersinį profilį ir viršutinę lenktą konstrukciją – iš esmės neįgyvendina-

mas. 

***Pagal STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė". 

4. SIŪLOMOS TRIUKŠMĄ MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos, atsižvelgiant į technines įgyvendinimo galimybes: sklypo ri-

bas, esamus inžinerinius tinklus bei jų apsaugos zonas, statinius, pravažiavimus, eismo intensyvumo 

padidėjimą ir t.t. Gyventojų apsaugai nuo triukšmo bus planuojamos triukšmą slopinančias sieneles, 

kadangi kitos priemonės (želdiniai, dempferiai ir kt.) nagrinėjamu atveju būtų nepakankamai efektyvios 

ir neužtikrintų reikalingo triukšmo mažinimo. 
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Paveikslas 6. Siūlomos triukšmą mažinančios priemonės 

Pagal triukšmo modeliavimo rezultatus siūloma pastatyti 8 triukšmą slopinančias sieneles, kurių bendras 

ilgis 2270 m bei aukštis svyruotų nuo 3,5 iki 6,5 metrų, skaičiuojant nuo geležinkelio bėgių galvutės 

aukščio.  

Triukšmą slopinančių sienelių statybai bus reikalinga nukirsti 14vnt. medžių. 

Pastačius triukšmą  slopinančias sieneles, triukšmo lygį numatoma sumažinti iki normos gyvenamųjų ir 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje bei 1-2 gyvenamųjų namų gyvenamosiose patalpose. 9 gyve-

namųjų pastatų 2-4 aukštų patalpų viduje triukšmo lygis galimai viršytų normas iki ~5 dBA (darant 

prielaidą, kad triukšmo lygio skirtumas prie išorinio fasado ir patalpos viduje yra 20 dBA), tačiau mata-

vimų ir modeliavimo išplėstinė neapibrėžtis siekia iki 5,8 dBA pagal matavimų ir skaičiavimų protoko-

lus, todėl negalima konstatuoti, kad triukšmo lygis tikrai viršys normas. Vadovaujantis Valstybinės 

triukšmo kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2018-04-04 nutarimu Nr. 321, 9 punktu, 

triukšmo lygio neapibrėžtys vertinamos triukšmo šaltinio valdytojo naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdės-

tyta, langų keitimas 9 gyvenamųjų namų 2-4 aukštams nėra siūlomas. 
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4.1 Triukšmą slopinančios sienelės 

Atsižvelgiant į triukšmo matavimo ir modeliavimo rezultatus ir siekiant izoliuoti ne tik ekvivalentinį, 

tačiau ir maksimalų triukšmo lygį, tiek kiek leidžia techninės ir akustinės galimybės, projekto apimtyje 

siūloma įrengti triukšmą slopinančias sieneles sienos su aukštesnėmis garso izoliavimo ir sugerties dy-

džiais. 

Priemonė nuo triukšmo 
Aukštis nuo bė-

gių galvutės 
Ilgis 

Garso izoliacijos dydis 

DLR, dB 

Garso sugerties dydis 

DLα ,dB 

Triukšmą slopinanti sienelė 3,5 m 442 

≥34 ≥15 

Triukšmą slopinanti sienelė 4,5 m 141 

Triukšmą slopinanti sienelė 6,5 m 193 

Triukšmą slopinanti sienelė 4,5 m 50 

Triukšmą slopinanti sienelė 4,5 m 282 

Triukšmą slopinanti sienelė 3,5 m 290 

Triukšmą slopinanti sienelė 5,5 m 294 

Triukšmą slopinanti sienelė 6,5 m 578 

 Viso: 2270 m   

Lentelė 2. Siūlomos triukšmą slopinančios sienelės 

Siekiant sumažinti vizualinę taršą ir atsižvelgiant į tai jog dalis analizuojamos teritorijos priskiriama kul-

tūros paveldo teritorijai, aukštesnių nei 3,5m triukšmą slopinančių sienelių viršutinę dalį siūloma for-

muoti lenktomis viršūnėmis iš skaidrių elementų link analizuojamo triukšmo šaltinio t. y. geležinkelio. 

Esamas pėsčiųjų takas yra naikinamas, atsižvelgiant į tai, kad šalia, už 570 m yra saugus praėjimas pės-

tiesiems. 

Vadovaujantis Sutarties 3 Priedo 3.2.2.15 p. reikalavimais bus numatyti tik technologiniai praėjimai 

inžinerinių tinklų aptarnavimui. 

 

4.1.1 Triukšmą slopinančių sienelių architektūriniai sprendiniai 

Garsą slopinančios sienelės projektuojamos prisiderinant prie Klaipėdos miesto architektūros, atsižvel-

giant į vizualinį ryšį tarp skirtingų miesto dalių. Pagal atliktus triukšmo modeliavimo duomenis sienelės 

turi būti maksimaliai absorbuojančio tipo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad dalis sienelių patenka į Kultūros 

paveldo teritoriją bei jos apsaugos zoną viršutinė jų dalis siūloma iš skaidrių elementų. Garsą slopinan-

čios sienelės spalvingumas parinktas artimas Klaipėdos miesto architektūriniams spalviniams sprendi-

niams – pagrindinė spalva priimta molinių plytų spalvai, kuri pagal RAL skalę atitinka - 3013. 
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Projektuojamos garso slopinančios sienelės 4 tipų: 3,5m aukščio, 4,5m aukščio, 5,5m aukščio bei 6,5m 

aukščio. 

Projektuojamos molinių plytų spalvos natūralių medžiagų sienelės su garso nepraleidžiančia skaidria 

viršutine dalimi. Skaidri sienelės dalis projektuojama pasvirusi į geležinkelio bėgių pusė. Stiklai įrėminti 

U raidės formos rėmais paliekant atvirą (berėmę) viršutinę stiklo dalį. 

Garsą slopinančios sienelės suprojektuotos iš natūralių statybos medžiagų, kurių pagrindas: minerali-

zuotos eglių skiedros sumaišytos su Portlendo cementu, taip pat vandeniu bei ypatingais atvejais – su 

natūralaus smėlio papildu, gamybos staklėse galutinį gaminį suformuojant į segmentus. 

Sienelė suprojektuota iš lygių ir banguotų elementų (blokelių), nes paviršiaus nelygumai dar  labiau 

padidina garso sugertį. Viršutinė dalis garso sienelėje numatyta iš polimetilmetakrilato (PMMA) stiklo, 

atsparaus dūžiams. Garsą slopinanti sienelė suprojektuota segmentinė, montuojama ant betoninių pa-

matinių blokų. Segmentai montuojami tarp plieninių dvitėjinių profilių HEB. 

Siekiant kuo ilgiau išlaikyti naujai pastatytų garsą slopinančių sienelių vizualinį vaizdą, suprojektuota 

garso sienelė atitinkanti šiuos techninius reikalavimus: atsparumas šalčiui, vėjui, druskoms, drėgmei, 

termitams ir kt. graužikams, ugniai bei smūgiams. 

Pagal garso slopinančių sienelių aukščius jos skirstomos į keletą tipų:  

Tipas 6,5. Garso slopinanti sienelė kultūros paveldo objekto teritorijoje ir jos apsaugos zonoje projek-

tuojama 6,5m aukščio, kurią sudaro 3,5m aukščio absorbuojanti dalis bei 3,0m aukščio pasvirusi į ge-

ležinkelio pusę skaidri dalis. Sienelės dalis, kuri nepatenka į kultūros paveldo objekto teritorijos ir jos 

apsaugos zonos ribas projektuojama aklina, be skaidrių elementų. Paukščių apsaugai skaidrias užtvarų 

dalis bus numatyta gamykliniu būdu padengti vertikaliomis arba horizontaliomis juostelėmis. 

Tipas 5,5. Garso slopinanti sienelė kultūros paveldo objekto teritorijoje ir jos apsaugos zonoje projek-

tuojama 5,5m aukščio, kurią sudaro 3,5m aukščio absorbuojanti dalis bei 2,0m aukščio pasvirusi į ge-

ležinkelio pusę skaidri dalis. Sienelės dalis, kuri nepatenka į kultūros paveldo objekto teritorijos ir jos 

apsaugos zonos ribas projektuojama aklina, be skaidrių elementų. Paukščių apsaugai skaidrias užtvarų 

dalis bus numatyta gamykliniu būdu padengti vertikaliomis arba horizontaliomis juostelėmis. 

Tipas 4,5. Garso slopinanti sienelė kultūros paveldo objekto teritorijoje ir jos apsaugos zonoje projek-

tuojama 4,5m aukščio, kurią sudaro 3,5m aukščio absorbuojanti dalis bei 1,0m aukščio pasvirusi į ge-

ležinkelio pusę skaidri dalis. Sienelės dalis, kuri nepatenka į kultūros paveldo objekto teritorijos ir jos 
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apsaugos zonos ribas projektuojama aklina, be skaidrių elementų. Paukščių apsaugai skaidrias užtvarų 

dalis bus numatyta gamykliniu būdu padengti vertikaliomis arba horizontaliomis juostelėmis. 

Tipas 3,5. Projektuojama garsą slopinanti sienelė 3,5m aukščio, kurią sudaro absorbuojanti dalis. 

Spalvinis sprendimas 

Absorbuojančios dalies bei laikančių metalinių elementų spalvos – RAL 3013, RAL2016, RAL3012, 

RAL1015. Skaidrios dalies metalinių elementų spalva pilka – RAL7035.  

4.1.2 Konstrukcijos 

Triukšmą slopinančių sienelių pagrindinės laikančios konstrukcijos bus monolitiniai poliniai pamatai su 

antpoliais bei rostverku tarp jų bei metaliniai karštai cinkuoti H tipo profiliai. Metalinių statramsčių ne 

mažiau kaip 50 metų ilgaamžiškumas yra užtikrinamas (pagal LST EN 1461:2009 standarto reikalavi-

mus), padengiant juos 85 µm cinko danga (C3 koroziškumo klasei). Techninio projekto rengimo metu 

atlikus detalius konstrukcinius skaičiavimus bus parenkamas tinkamas statramsčių skerspjūvis, pamato 

diametras bei gylis ir kt. 

• Siekiant sumažinti neigiamą vizualinį poveikį, yra numatomi sienučių laiptavimai. Sienučių galų laip-

telio aukštis 0,5-1 m, o segmento ilgis (žingsnis) 3-6 metrai. Žemiausios akustinės sienos aukštis nuo 

bėgių galvutės sieks 3,0-3,5 m. Pereinančių (vietos, kai sienutė staigiai pereina į kitą aukštį) sienučių 

aukščio laiptelis 0,5-1 m, segmento žingsnis 1-4 m. 

• TP rengimo metu bus tikslinama informacija dėl užtvarų viršaus ir skaidrumo. 

• Reikalingų triukšmo užtvarų aukštis nurodomas nuo pagrindinio geležinkelio kelio bėgių galvutės. 

Jeigu yra keli pagrindiniai geležinkelio keliai, tokiu atveju užtvarų aukštis nurodytas nuo aukščiausio 

geležinkelio kelio bėgių galvutės. 

• Rengiant techninį projektą, jeigu dėl geležinkelio eksploatacijos ir/arba dėl evakuacinių funkcijų bus 

reikalinga sienelėse įrengti duris/vartus, jų medžiagų akustinės savybės bus parinktos ne prastesnės 

nei pačios akustinės sienelės garsą slopinančių elementų. 

4.2 Langai ir durys 

Įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019-2023 metams 

uždavinį, projekto apimtyje numatyta durų/langų/orlaidžių keitimas gyvenamajame name adresu Liepų 

g. 75A. 
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Paveikslas 7. Namas, kuriam keičiami langai 

Langai keičiami į langus su padidinta garso izoliacija („A“ klasės >43 dB, pagal STR „Pastatų vidaus 

aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 2003m. liepos 17 d. Nr. 387 (suvestinė redakcija 2007-12-30).).  

5. INŽINERINAI TINKLAI 

Numatomos akustinės sienelės įvairiose vietose gali kirsti arba eiti išilgai esamų elektros, ryšių, geležin-

kelių signalizacijos kabelių arba RKKS. 

Kabelių linijos, kertančios sienelę, bet įrengtos giliau, negu sienelės pamatas (rostverkas) turi būti atka-

samos ir apsaugomos remontiniais kabelių apsaugos vamzdžiais. Jeigu, dėl sienelės įrengimo, esamos 

kabelių linijos gylis neužtenkamas, ją reikia įgilinti ir apsaugoti remontiniu kabelių apsaugos vamzdžiu. 

Vietose, kur kabelinės linijos eina per arti sienelės pamato, kabelių linijas reikia įgilinti ir apsaugoti 

remontiniu vamzdžiu. Kabelių iškėlimas kerpant ir jungiant movomis turėtų būti taikomas tik išimtiniu 

atveju, jeigu kitokio sprendinio nėra. 

Ryšių kabelių kanalų sistemos šuliniai, patenkantys po projektuojamomis sienelėmis, turi būti rekonst-

ruojami perkeliant į laisvą vietą atitinkamai iškeliant juos jungiančią kabelių kanalų sistemą, prieš tai 
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atjungus RKKS paklotus kabelius iš artimiausių movų ir ištraukus iš RKKS. Kabelių atjungimas turi būti 

taikomas išimtiniu atveju ir suderintas su infrastruktūros valdytoju. 

Kitų organizacijų, kertančių geležinkelį, kabeliai, trukdantys sienelės įrengimui, turi būti iškelti, prieš tai 

gavus atitinkamas technines sąlygas iš juos eksploatuojančių organizacijų. 

Apšvietimo atramos, trukdančios sienelės įrengimui, turi būti iškeltos į labiausiai tinkamą analogišką 

vietą, paskaičiuojant reikiamas apšviestumo vertes. Jeigu apšvietimo atramos yra prijungtos prie miesto 

tinklų, turi būti gaunamos atitinkamos techninės sąlygos jų iškėlimui. Apskaitos ir kt. spintos, sumon-

tuotos ant atramų turi būti perkeltos kartu. Jeigu tai yra kitų organizacijų nuosavybė, tokiu atveju turi 

būti gautos atitinkamos techninės sąlygos iškėlimui. 

Atsižvelgiant į tai, kad įrengus triukšmą slopinančias sieneles pablogės šviesoforų NMG, NMA ir NM 

matomumas numatomas jų dubliavimas, įrengiant antrinius šviesoforus Anglinės ir Pauosčio kryptimi. 

Sprendiniai bus tikslinami Techninio projekto apimtyje. Geležinkelių signalizacijos ir ryšių kabelių klo-

jimas atliekamas vadovaujantis „Signalizacijos įrenginių kabelio klojimo taisyklėmis“. 

Elektros kabelių virš 1kV darbinės įtampos klojimas atliekamas vadovaujantis „Elektros įrenginių įren-

gimo bendrosiomis taisyklėmis“. 

Kitų operatorių tinklų pakeitimai atliekami vadovaujantis išduotomis techninėmis sąlygomis ir jose nu-

rodytais duomenimis. 
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ĮVADAS 

Vertinimo tikslas - užtikrinti šalia Klaipėdos geležinkelio stoties esančiuose gyvenamuosiuose ir 
visuomeniniuose paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius, nustatytus 
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2011 m., birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604.  

Atliktas esamos ir prognozinės situacijos triukšmo sklaidos modeliavimas. Modeliavimui naudoti 
trys geležinkelio triukšmo vertinimo metodai. Visų metodų variantų rezultatai prilyginti matavimo 
rezultatams ir su patikimiausiu metodu atlikta tolimesnė akustinė analizė, priemonių parinkimas. 
Atliktas prognozinės 2040 m. situacijos modeliavimas, atsižvelgiant į eismo intensyvumo padidėjimą. 

1. Metodas 

Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA 2019 MR, taikant 
patikimiausią metodą iš 3 turimų. ( 1 lentelė). 

1 lentelė. Teisinių dokumentų sąlygos ir rekomendacijos 
Dokumentas Sąlygos, rekomendacijos 

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 
2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499  
(galiojanti suvestinė redakcija) 

Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį 
viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių 
skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. 

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir 
Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos 
triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

II priedas. Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika. 
 Geležinkelių transporto triukšmas:  
SRM II (Olandijos skaičiavimo metodika) 
CNOSSOS-EU (Europos sąjungos skaičiavimo metodika) 
Schall(03) (Vokietijos skaičiavimo metodika) 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 
13 d. įsakymu Nr. V–604. 
(Suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) 

Ši higienos norma nustato triukšmo šaltinių skleidžiamo 
triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant 
triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. 

2 lentelė. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje (HN 33:2011) 

Eil. Nr. 
 

Objekto pavadinimas 
 

Paros 
laikas, val. 

Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus 
garso slėgio lygis 
(LAFmax), dBA 

1. 
 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės 
paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta 
mokymas ir (ar) ugdymas 

diena 45 55 

3. 
 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

 

Atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas nagrinėjamoje teritorijoje, įvertinant kaip triukšmas 
veikia atskirus būstus, sumodeliuotas triukšmas prie pastatų fasadų ir jų aplinkoje. Įvertintas pastatų 
aukštingumas, reljefas, vietovės triukšmo absorbcinės savybės, meteorologija (vid. metinė 
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temperatūra +7 Cº, oro drėgnumas 80 proc., vyraujantys vėjai V), esami ir prognozinių triukšmo 
šaltinių duomenys.  

Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas 2 m ir 4,5 m aukštyje, kadangi teritorijoje užstatymo tipas 
mišrus (mažaaukščiai ir daugiaaukščiai). Modeliavimo žingsnis 3 m. 

2. Pradiniai duomenys 

Analizuojamas objektas yra Klaipėdos geležinkelio stoties transporto keliamas triukšmas.  

 

1. Pav. Saugotini (gyvenamieji) pastatai bei jų aplinka 

 

2019 m. buvo atlikti ilgalaikiai (visos paros) natūriniai triukšmo matavimai dvejuose taškuose, ties 
gyventojų sklypų ribomis. Triukšmo matavimo duomenys pateikti ataskaitos 1 priede. Matavimo metu 
buvo fiksuojamas kiekvienas traukinys, vagonų skaičius, jų tipas, greitis ir triukšmas. Matavimo metu 
užfiksuoti eismo intensyvumo duomenys sulyginti su vidutiniais metiniais traukinių eismais. Esant 15 
ir daugiau proc. skirtumui atlikti atitinkamo periodo triukšmo lygio perskaičiavimai taip kad atitiktų 
vidutinį metinį traukinių eismo intensyvumą. Vidutiniai metiniai ir matavimo parą fiksuoti traukinių 
eismai pateikti 1 priede (triukšmo matavimo protokole). 

3. Vertinimo scenarijus 

• Sukurtas esamos situacijos triukšmo modelis remiantis triukšmo matavimų protokoluose 
pateikta informacija susijusia su vidutiniais vagonų skaičiais, važiavimo greičiais bei 
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vidutiniais traukinių srautais perskaičiuotais į vidutinius metinius Gauti ekvivalentinio 
triukšmo sklaidos modelio rezultatai sulyginami su protokole pateiktais ilgalaikiais 
ekvivalentiniais triukšmo lygio rezultatais. Pateikiami trijų geležinkelio vertinimo metodų 
variantai, išrenkamas patikimiausias metodas, tolimesnei triukšmo analizei. Analizuojami 
metodai: 

o SRM II 
o CNOSSOSS-EU 
o Schall (03) 2014 m. 

• Naudojant patikimiausią metodą, sumodeliuoti esamos situacijos ekvivalentiniai triukšmo 
lygiai (remiantis 1 pateikta informacija ir naudojant leistinus prekinių ir keleivinių traukinių 
greičius, atitinkamai 40/40 km/val.). Išskirtos viršnorminės triukšmo zonos, apskaičiuotas 
saugotinų pastatų (gyvenamas, visuomeninis) skaičius patenkančių į didesnio nei 
leidžiamą triukšmo zoną.  

• Pagal dominuojantį paros periodą (Ldiena, Lvakaras, Lnaktis) triukšmo atžvilgiu, sumodeliuotos 
triukšmo mažinimo priemonės siekiant visiškai izoliuoti ekvivalentinį ir kiek įmanoma 
maksimalų triukšmo lygį aplinkoje iškart po projekto įgyvendino 2021 m. naudojant tuos 
pačius 2019 m. eismo intensyvumo duomenis. 

• Sumodeliuota perspektyvinė 2040 m. situacija su parinktomis triukšmo mažinimo 
priemonėmis, atsižvelgiant į traukinių eismo intensyvumo padidėjimą. Krovinių kiekio 
išaugimas prognozuojamas iki 36 proc.  

4. Modelio rezultatai sulyginami su matavimų rezultatais 

Modeliavimo rezultatai sulyginti su natūriniais triukšmo matavimo rezultatais, kurie buvo atlikti 
išorės aplinkoje.  

Išorės aplinkoje buvo atlikti 2 matavimai (tikslūs matavimo taškai pateikti triukšmo 
protokoluose). Vienas matavimo taškas pasirinktas toliau, o kitas arčiau geležinkelio, tam kad 
nustatyti kaip kinta triukšmas didėjant atstumui. Triukšmo matavimai buvo atlikti 4 m aukštyje nuo 
žemės paviršiaus, siekiant išvengti aplinkos sąlygų įtakos ir gauti „grynesnį“ traukinių triukšmą.  Pagal 
ISO 1996-2:2017 standarto 8.1 skyrių rekomenduojama mikrofoną kelti į aukštesnį aukštį, norint kuo 
labiau išlaikyti „meteorologinio lango“ sąlygas. Kitaip tariant, 4 m aukštyje žemės paviršiaus sugertis 
ir vėjo kryptis turi mažesnę įtaką matavimų tikslumui“. 

Kadangi matavimai atlikti dvejuose taškuose ir skirtingomis dienomis, modeliuose taikytas turimų 
rezultatų vidurkis. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikti esminiai analizuojamos triukšmo sritys: 

• Triukšmo lygiai skaičiavimo taškuose; 

• Triukšmo lygiai oktavos juostoje; 

• Akustinių sienučių priemonių efektyvumas; 

• Skersiniai triukšmo modeliavimo pjūviai; 

• Meteorologinių parametrų įvesties  galimybės; 

Žalia spalva nuspalvintas langelis, nurodo jog modeliavimo rezultatas yra artimiausias matavimo 
rezultatams. 
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3 lentelė. Esamos situacijos triukšmo modeliavimo rezultatų palyginimas su matavimo rezultatais  
Pagal matavimo protokolą Apskaičiuoti triukšmo lygiai dB(A) 

Periodas Matavimo. 
Adresas, 
aukštis 

Ilgalaikiai metiniai 
ekvivalentiniai 

garso slėgiai dB(A) 

Modelyje naudotas 
aukštis 

SRM II 
 

CNOSSOS-EU 
 

Schall (03) 2014 
 

Ldiena Stadiono g. 5, 
prie sklypo 

ribos 
H-4m 

52,7 

H- 4 m 

53,8 58,4 55,6 

Lvakaras 53,8 52,8 57,5 54,7 

Lnaktis 53,7 54,3 59,1 56,2 

Ldvn 60,3 60,9 65,7 62,8 

Ldiena Smilties g. 31, 
prie sklypo 

ribos 
H-4m 

60,5 

H- 4 m 

62 64,7 62,5 

Lvakaras 60,4 61 63,8 61,6 

Lnaktis 62,2 62,5 65,3 63,1 

Ldvn 68,6 69,1 71,9 69,7 

 

Nustatyta, jog naudojant SRM II metodą, modeliavimo rezultatai yra arčiausi matavimo rezultatams. 

4 lentelė. Triukšmo lygis dažnių diapazonuose ties Smilties Pylimo g. 31 
Nakties duomenys oktavos garso slėgio lygiai dB  

 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Prekiniai 75 64 59 58 58 58 54 50 

SRM II 

keleiviniai/preki
niai -50,6 -22,2 -2,1 -1,9 -2,7 -6,1 1,5 -4,9 

CNOSSOS-EU 

keleiviniai/preki
niai -48,2 -23,3 -8,1 -2,3 -1,5 1,5 7 4,6 

Schall (03) 

keleiviniai/preki
niai -54,6 -33,3 -12 2,2 1,4 -10,3 -12,5 -29 

 

Nustatyta, jog mažiausi triukšmo lygių skirtumai tarp faktinių ir apskaičiuotų pagal metodikas yra naudojant SRM metodą. 
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5 lentelė. Skirtingų naudojamų metodų skersiniai pjūviai be ir su akustine užtvara ties Geležinkelio g. 36 namu 
Schall (03) skersinis pjūvis Lnaktis 

Be akustinės užtvaros Su akustine užtvara H-6,5 m 

  

Triukšmo lygis be akustinės užtvaros 
H-2 m 66,3 dB(A) 
H-4 m  67,8 dB(A) 

Triukšmo lygis su akustine užtvara 
H-2 m 51,3 dB(A) 
H-4 m  51,8 dB(A) 

Efektyvumas 
H-2 m 15 dB(A) 
H-4 m  16 dB(A) 

CNOSSOS-EU 
Be akustinės užtvaros Su akustine užtvara H-6,5 m 

  

Triukšmo lygis be akustinės užtvaros 
H-2 m 70,2 dB(A) 
H-4 m  70,1 dB(A) 

Triukšmo lygis su akustine užtvara 
H-2 m 51,8 dB(A) 
H-4 m  52,2 dB(A) 

Efektyvumas 
H-2 m 18,4 dB(A) 
H-4 m  17,9 dB(A 

SRM II 
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Be akustinės užtvaros Su akustine užtvara H-6,5 m 

  

Triukšmo lygis be akustinės užtvaros 
H-2 m 66,2 dB(A) 
H-4 m  66,9 dB(A) 

Triukšmo lygis su akustine užtvara 
H-2 m 48,4 dB(A) 
H-4 m  50,4 dB(A) 

Efektyvumas 
H-2 m 19,3 dB(A) 
H-4 m  17,9 dB(A 

 

Nustatyta, jog naudojant Schall (03) metodą, didžiausias efektyvumas pasiekiamas 4 m aukštyje, tuo tarpu naudojant kitus metodus, 
didžiausias efektyvumas naudojant 6,5 m aukščio akustinę užtvarą pasiekiamas žemesniuose taškuose. Praktikoje didžiausi efektyvumui yra 
fiksuojami žemesniuose taškuose. 

Analizuojant meteorologinių parametrų įvesties galimybes, nustatyta, jog visuose metoduose reikalinga įvesti standartinę meteorologinę 
informaciją vėjo rožė, temperatūra, drėgnumas, oro absorbcija ir t.t. tuo tarpu naudojant CNOSSOS-EU metodą, papildomai galima įvesti 
palankias meteorologines sąlygas triukšmui sklisti pagal paros periodą (diena, vakaras, naktis).  

Atlikta analizė parodė, kad artimiausias matavimo rezultatams yra metodas SRM II, dėl šios priežasties, tolimesnei akustinei analizei 
naudojamas SRM II metodas. 
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4. Esamos situacijos LAeqT modeliavimo rezultatai 

Natūriniai triukšmo bei modeliavimo skaičiavimai parodė, jog didžiausia triukšmo zona siekia 
Lnakties metu pagal ekvivalentinį ir maksimalų triukšmo lygius. Arcgis programinės įrangos pagalba 
išskirta viršnorminė Lnakties periodo triukšmo zonos 2 m ir 4,5 m aukščiuose ir apskaičiuotas 
saugotinų aplinkų (pastatas ir aplinka) skaičius, kurios patenka į didesnio nei leidžiamo triukšmo 
rodiklio zoną (LAeqT >55 dB(A)) iki 2 m aukščio. Apskaičiuota, kad apytiksliai prie 121 saugotinų aplinkų 
ir pastatų triukšmo lygis neatitinka HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių  

Sumodeliuoti (ekvivalentinis) triukšmo sklaidos žemėlapiai be priemonių pateikti ataskaitos 2 
priede. 

6 lentelė. Apskaičiuotas pastatų ir aplinkų skaičius, kurie patenka į didesnę nei leidžiama 
triukšmo zoną 2018-2019 m.  

2018-2019 m.  pastatų ir aplinkų skaičius, kuriuos veikia atitinkamas triukšmo rodiklis 

Triukšmo lygis ribinė vertė 
Gyvenamųjų/visuomeninių 

pastatų skaičius 
Sklypų skaičius (ne didesniu kaip 40 

m atstumu nuo namo) 

L nakties >55 70 51 

 

 

2. Pav. Išskirtos viršnorminė Lnakties triukšmo zonos 2 ir 4,5 m aukščiuose 
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Atsižvelgiant į tai, kad tiek natūriniai matavimo tiek modeliavimo rezultatai parodė, jog didžiausi 
triukšmo viršijimai ir didžiausia triukšmo zona yra Lnakties periodo, triukšmo mažinimo priemonės 
parenkamos pagal Lnakties  periodą. 

5. Triukšmą mažinančios priemonės. 2021 m. ir 2040 m. akustinė situacija 

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos, atsižvelgiant į technines įgyvendinimo galimybes: 
sklypo ribas, esamus inžinerinius tinklus bei jų apsaugos zonas, statinius, pravažiavimus eismo 
intensyvumo padidėjimą ir t.t. Gyventojų apsaugai nuo triukšmo bus planuojamos įrengti akustinės 
užtvaros, kadangi kitos prevencinės priemonės, pvz. dempferiai, funkciniai želdiniai šiuo konkrečiu 
atveju būtų akustiškai ir ekonomiškai neefektyvios.  

Įrengus akustines sieneles, triukšmo lygis bus sumažintas iki normos gyvenamųjų ir visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje bei 1-2 gyvenamųjų namų gyvenamosiose patalpose. 9 gyvenamųjų 
pastatų 2-4 aukštų patalpų viduje triukšmo lygis galimai viršytų normas iki ~5 dBA (darant prielaidą, 
kad triukšmo lygio skirtumas prie išorinio fasado ir patalpos viduje yra 20 dBA), tačiau matavimų ir 
modeliavimo išplėstinė neapibrėžtis siekia iki 5,8 dBA pagal matavimų ir skaičiavimų protokolus, todėl 
negalima konstatuoti, kad triukšmo lygis patikimai viršys normas. Vadovaujantis Valstybinės triukšmo 
kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2018-04-04 nutarimu Nr. 321, 9 punktu, triukšmo 
lygio neapibrėžtys vertinamos triukšmo šaltinio valdytojo naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 
langų keitimas 9 gyvenamųjų namų 2-4 aukštams nėra siūlomas. 

Papildomas planas su priemonėmis pateiktas ataskaitos 3 priede. 2021 m. ir 2040 m. situacijų 
triukšmo sklaidos žemėlapiai su priemonėmis pateikti ataskaitos 4 priede ir 5 priede.  
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3. Pav. Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės 

Triukšmo modeliavimo metu nustatyta, kad iš viso galima pastatyti 8 akustines sienutes (bendras 
ilgis 2270 m), kurių aukštis svyruotų nuo 3,5 iki 6,5 metrų1, skaičiuojant nuo geležinkelių bėgių galvutės 
aukščio. Visos akustinės sienutės siūlomos tokio aukščio, kokio reikia užtikrinti akustinei apsaugai. 
Dalis sienučių siūloma absorbuojančio paviršiaus, kita dalis sienučių planuojama apatinį segmentą (3,5 
m) įrengti absorbuojančio paviršiaus, o viršutinį segmentą - atspindinčio paviršiaus ir lenktą. 
Modeliavimo būdu nustatyta, kad tokio pačio aukščio akustinės sienutės su atspindinčiu segmentu 
užtikrins triukšmo lygį saugomoje aplinkoje taip pat, kaip ir pilnai absorbuojančios sienutės. Triukšmo 
modeliavimo žemėlapiai 2040 m. su atspindinčiu paviršiumi pateikti 5 Priede. 

 

1 Siekiant sumažinti neigiamą vizualinį poveikį, yra numatomi sienučių laiptavimai. Sienučių galų laiptelio aukštis 0,5-
1 m, o segmento ilgis (žingsnis) 3-6 metrai. Žemiausios akustinės sienos aukštis nuo bėgių galvutės sieks 3,0-3,5 m. 
Pereinančių (vietos, kai sienutė staigiai pereina į kitą aukštį) sienučių aukščio laiptelis 0,5-1 m, segmento žingsnis 1-4 m. 
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4. Pav.  Lnakties viršnorminė triukšmo zona 4,5 m aukštyje 2021 m. ir 2040 m. su priemonėmis 

6. Triukšmą mažinančių priemonių techniniai ir akustiniai parametrai 

Atsižvelgiant į triukšmo matavimo ir modeliavimo rezultatus ir siekiant izoliuoti ne tik 
ekvivalentinį, tačiau ir maksimalų triukšmo lygį, tiek kiek leidžia techninės ir akustinės galimybės, 
siūlomos akustinės sienos su aukštesnėmis garso izoliavimo ir sugerties dydžiais. 

Žemiau pateikta lentelė su akustinių sienučių techniniais ir akustiniais parametrais.  

7 lentelė. Akustinių užtvarų techniniai ir akustiniai parametrai 
Priemonė nuo 

triukšmo 

Priemonės Nr. 

plane (žr. 3 

priedą) 

Aukštis nuo bėgių 

galvutės2 

Ilgis  Garso izoliacijos dydis 

DLR, dB3 

Absorbuojančios 

sienutės 

(segmento) garso 

sugerties dydis   

DLα ,dB4 

Akustinė užtvara 1 3,5 m 442 

≥34 ≥15 
Akustinė užtvara 2 4,5 m 141 

Akustinė užtvara 3 6,5 m 193 

Akustinė užtvara 4 4,5 m 50 

 

2 Reikalingų triukšmo užtvarų aukštis nurodomas nuo pagrindinio geležinkelio kelio bėgių galvutės. Jeigu yra keli 
pagrindiniai geležinkelio keliai, tokiu atveju užtvarų aukštis nurodytas nuo aukščiausio geležinkelio kelio bėgių galvutės. 

3 Vadovaujantis LST EN 1793-2:2018. 
4 Vadovaujantis LST EN 1793-1:2017. 
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Priemonė nuo 

triukšmo 

Priemonės Nr. 

plane (žr. 3 

priedą) 

Aukštis nuo bėgių 

galvutės2 

Ilgis  Garso izoliacijos dydis 

DLR, dB3 

Absorbuojančios 

sienutės 

(segmento) garso 

sugerties dydis   

DLα ,dB4 

Akustinė užtvara 5 4,5 m 282 

Akustinė užtvara 6 3,5 m 290 

Akustinė užtvara 7 5,5 m 294 

Akustinė užtvara 8 6,5 m 578 

Bendras ilgis 2270 m 

 

Skaidrių elementų garso izoliacijos rodiklis ≥31 dB. 

Jeigu dėl geležinkelio eksploatacijos ir/arba dėl evakuacinių funkcijų reikalinga sienelėse įrengti 
duris/vartus, jų medžiagų akustinės savybės turi būti ne prastesnės nei pačios akustinės sienelės garsą 
slopinančių elementų. 

7. Išvados 

Atlikta triukšmo analizė parodė, kad 2019 m. Klaipėdos geležinkelio st. gretimybėje yra 121 
saugotinos aplinkos, kurios patenka į didesnio nei leidžiamą triukšmo zoną pagal Lnakties rodiklį. 
Siekiant kiek įmanoma pagerinti akustinę aplinką gretimybėje esantiems gyventojams, jų išorės 
aplinkai planuojama įrengti 8 akustines sienų, kurių aukštis svyruos nuo 3,5 m iki 6,5 m, skaičiuojant 
nuo pagrindinio geležinkelio kelio bėgių galvutės. Bendras akustinių sienų ilgis - 2270 m. Reikalinga, 
kad akustinių sienų garso izoliacijos dydis siektų (≥34 dB(A)), o sugerties dydis (≥15 dB(A), tuo tarpu 
skaidrių elementų garso izoliacijos dydis (≥31 dB(A)). Taip pat įgyvendinant Klaipėdos miesto 
savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019-2023 metams uždavinį, projekto apimtyje 
numatyti durų/langų/orlaidžių keitimą Liepų g. 75A namui.  

Namo (buto) savininkui pageidaujant kiekviename miegamajame kambaryje, salone, virtuvėje 
gali būti įrengta po ne daugiau kaip vieną akustinę orlaidę. Namo (buto) savininkas turi būti 
informuotas, kad orlaidės įrengimas lange pablogintų viso lango garso izoliaciją “A“ garso klasė >43 
Pagal STR „Pastatų vidaus aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 2003 m. liepos 17 d. Nr. 387 (suvestinė 
redakcija 2019-08-01. 
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PRIEDAI 

1 Priedas. Triukšmo matavimo protokolas 

2 Priedas. 2019 m triukšmo sklaida 

3 Priedas. Priemonių planas 

4 Priedas. 2021 m. ir 2040 m. triukšmo sklaida pilnai absorbuojančios sienutės 

5 Priedas. 2040 m triukšmo sklaida. Atspindintys segmentai 



1 Priedas. Triukšmo matavimo protokolai 
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