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1 Triukšmo vertinimo metodika 
 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Termofikacinės elektrinės Nr. 2, (E-2, Elektrinės g. 2, Vilnius) 

veiklos (toliau – planuojama ūkinė veikla) keliamo triukšmo aplinkoje sklaidos skaičiavimai 

buvo 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 ūkinės 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 planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį. 

Vertinant esamų ir naujai planuojamų triukšmą skleidžiančių įrenginių (planuojamos ūkinės 

veiklos) sukeliamą triukšmą remiamasi HN 33:2011 1 lentelės 4 punktu, pateiktu 1 lentelėje. 

http://www.dge-group.lt/
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1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 

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 ūkinės 

komercinės veiklos (4 punktas) 

Diena 55 60 

Vakaras 50 55 

Naktis 45 50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo 

rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.  

Remiantis HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ar 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei 40 

m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didžiausią 

triukšmo lygį. Jei sklypas, kuriame yra gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatas, yra 

nesuformuotas, triukšmo lygis vertinamas prie šių pastatų fasadų, patiriančių didžiausią 

triukšmo lygį. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 5; dy(m): 5, žemėlapių mastelis –  

M: 6500, triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis – 4 metrai. 

2 Informacija apie vertintus triukšmo šaltinius  

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose yra įvertinti nagrinėjamo objekto AB „Vilniaus šilumos 

tinklai“ Termofikacinės elektrinės Nr. 2 esami triukšmą skleidžiantys stacionarūs triukšmo 

šaltiniai. Skaičiavimo metu priimta, kad šaltiniai veikia/veiks visą parą: 

✓ 2 ventiliatoriai VK-1 (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėti Nr. 1 ir Nr. 2, priedas 

Nr. 4), kurių sukeliamas garso galios lygis 89 dB(A); 

✓ 2 ventiliatoriai VK-2 (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėti Nr. 3 ir Nr. 4, priedas 

Nr. 4) sukeliantys 97,48 dB(A) garso galios lygį (priedas Nr. 3. Įrangos techninės 

specifikacijos), kurie bus patalpinti į garsą slopinantį gaubtą, mažinantį triukšmą  

15 dB(A);  

✓ 2 ekonomaizerio dūmsiurbiai Akersteds FAMR (triukšmo taršos šaltinių schemoje 

pažymėti Nr. 10 ir Nr. 11), kurių sukeliamas garso galios lygis 83 dB(A); 

✓ 1 dūmsiurbis PILLER (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėtas Nr. 12), kurio 

sukeliamas garso galios lygis 82 dB(A); 

✓ 1 recirkuliacijos dūmsiurbis PILLER (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėtas  

Nr. 9), kurio sukeliamas garso galios lygis 85 dB(A); 

http://www.dge-group.lt/
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✓ 1 recirkuliacijos dūmsiurbis ВД-13,5 (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėtas  

Nr. 13), kurio sukeliamas garso galios lygis 83 dB(A); 

✓ 6 pūtimo ventiliatoriai (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėti Nr. 14, Nr. 15,  

Nr. 17, Nr. 18, Nr. 20, Nr. 21), kurių sukeliamas garso galios lygis 89 dB(A); 

✓ 3 D20x2 dūmsiurbiai (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėtas Nr. 16, Nr. 19 ir 

Nr. 22), kurių sukeliamas garso galios lygis 85 dB(A); 

✓ 2 REC dūmsiurbiai (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėti Nr. 6 ir Nr. 8), 

sukeliantys atitinkamai 86 dB(A) ir 74,2 dB(A) garso galios lygį (priedas 2. Triukšmo 

matavimo protokolai);  

✓ 1 dūmsiurbis KDE-3,4, sukeliantis 96 dB(A) garso galios lygį (triukšmo taršos šaltinių 

schemoje pažymėtas Nr. 5). Dūmsiurbis apgaubtas 120 mm akmens vatos lakštais ir 

apskardintas iki 1 mm cinko/aliuminio skardele. Skaičiavimuose papildomai įvertintas 

šios triukšmą mažinančios konstrukcijos garso izoliavimo rodiklis – 38 Rw; 

✓ 1 kuro transporteris, kurio sukeliamas garso galios lygis 72 dB(A) (linijinis triukšmo 

šaltinis triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėtas stora raudona linija). 

Planuojami triukšmą skleidžiantys stacionarūs triukšmo šaltiniai. Skaičiavimo metu priimta, 

kad šaltiniai veiks visą parą, išskyrus nurodytas išimtis: 

✓ 2 REC dūmsiurbiai (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėti Nr. 7 ir Nr. 25), kurių 

sukeliamas garso galios lygis 98,11 dB(A) (priedas Nr. 3. Įrangos techninės 

specifikacijos), patalpinti į garsą slopinantį gaubtą, mažinantį triukšmą 15 dB(A). 

Nakties metu veiks tik 1 REC dūmsiurbis (VK-2 arba VK-3); 

✓ 2 ventiliatoriai VK-3 (triukšmo taršos šaltinių schemoje pažymėti Nr. 23 ir Nr. 24, 

priedas 4), kurių sukeliamas garso galios lygis 97,48 dB(A) (priedas Nr. 3. Įrangos 

techninės specifikacijos), patalpinti į garsą slopinantį gaubtą, mažinantį triukšmą 15 

dB(A). Nakties metu VK-3 abu ventiliatoriai neveiks. Veiks tokiu atveju, kai VK-1 ar 

VK-2 ventiliatoriai ir jiems priklausantys katilai nedirbs. 

Esami ir planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai modeliavimo metu įvertinti kaip taškiniai 

triukšmo šaltiniai, išskyrus transporterį – linijinis triukšmo šaltinis. Kartu su nagrinėjamais 

stacionariais triukšmo šaltiniais įvertinti ir teritorijoje judantys lengvieji ir sunkieji 

automobiliai bei kita mobili įranga.  

Šiaurinėje sklypo dalyje yra įvažiavimas į nagrinėjamo objekto teritoriją iš Elektrinės gatvės. 

Šiuo įvažiavimu naudojasi bendrovės lengvasis darbuotojų (įmonei priklausančios transporto 

priemonės) ir svečių (rangovų) transportas, taip pat sunkiasvoris transportas, judantis link P1 

(violetinė) aikštelės, skirtos sunkiasvoriui transportui laikyti. Rytinėje sklypo dalyje – 

įvažiavimas iš Savanorių prospekto, šiuo įvažiavimu naudojasi sunkusis transportas (biokuro 

įvežimui bei pelenų ir smėlio išvežimui) bei darbuotojai su asmeninėmis transporto 

priemonėmis. 

http://www.dge-group.lt/
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Į šiaurinėje sklypo dalyje esančią aikštelę (P1 žalia) atvyksta 8 bendrovės automobiliai, į dvi 

atviras automobilių stovėjimo aikšteles (P2 ir P3 žalia) atvyksta po 9 bendrovės automobilius. 

Taip pat į rangovų stovėjimo aikštelę (P1 raudona) atvyksta 5 automobiliai. Sklypo centrinėje 

dalyje į bendrovės automobilių aikštelę (P4 žalia) atvyksta 3 automobiliai.  Sklypo vakarinėje 

dalyje įkurtose bendrovės automobilių stovėjimo aikštelėse (P5 ir P6 žalia) atitinkamai atvyksta 

3 ir 9 automobiliai, o į bendrovės sunkiojo transporto aikštelę (P1 violetinė) atvyksta 4 

sunkiosios transporto priemonės. Pietinėje sklypo dalyje numatytoje aikštelėje bendrovės 

automobiliams (P9 žalia) atvyksta 2 transporto priemonės. O prie įvažiavimo iš Savanorių 

prospekto į aikštelę atvyksta iki 40 vienetų darbuotojų lengvųjų transporto priemonių (P1 

žalsva). 

Numatomas per parą į Termofikacinės elektrinės Nr. 2 teritoriją atvykstančio lengvojo ir 

sunkiojo autotransporto priemonių atvykimas bei išvykimas iš teritorijos:  

✓ 40 asmeninių darbuotojų lengvųjų automobilių (07:00 – 19:00 val.); 

✓ 41 bendrovės lengvųjų automobilių (07:00 – 19:00 val.); 

✓ 2 bendrovės lengvieji automobiliai (00:00 – 23:59 val.); 

✓ 5 rangovų automobiliai (07:00 – 19:00 val.); 

✓ 3 krovininiai automobiliai išvykstantys ir grįžtantys į teritoriją 1 kartą per dieną (07:00 

– 19:00 val.); 

✓ biokuro pelenus išvežantis sunkusis transportas 3 kartus per dieną (07:30 – 16:30 val.); 

✓ biokurą atvežantis sunkusis transportas 30 aut./parą (08:00 – 20:00 val.). 

Sunkiasvorių ir lengvųjų transporto priemonių įvažiavimo/išvažiavimo kelias įvertintas kaip 

linijinis ūkinės veiklos triukšmo šaltinis.  

Sklypo vakarinėje dalyje dirba Caterpillar markės krautuvas (P8 žalia) skleidžiantis 75,5 dB(A) 

triukšmą. Krautuvas dirba iki 1 val. per dieną dienos (07:00-16:00 val.) metu. Taip pat šioje 

sklypo dalyje (aikštelė P1 violetinė) ryte (~07:00 val.) išvažiuoja ir vakare (~19:00 val.) grįžta 

vienas traktorius Case, skleidžiantis 105 dB(A) triukšmą. Sklypo centrinėje dalyje esančioje 

biokuro aikštelėje (P2 violetinė) dirba 2 traktoriai Case bei vienas krautuvas Caterpillar, 

skleidžiantys atitinkamai 108 dB(A) ir 81 dB(A) triukšmą. Vienu metu dirba tik vienas 

traktorius ir krautuvas. Skaičiavimo metu priimta, kad Case traktorius ir Caterpillar krautuvas 

(P2 violetinėje aikštelėje) dirbs naktį iki 30 min., o likusiais paros periodais pusę laikotarpio. 

Krautuvų ir traktoriaus judėjimo keliai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai, o darbinės 

vietos įvertintos kaip plotiniai triukšmo šaltiniai. 

Esamų stacionarių triukšmo šaltinių garso lygio matavimų protokolas pateiktas PRIEDE Nr. 2. 

„Triukšmo matavimo protokolai“. Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių, kurie nėra paminėti 

triukšmo matavimo protokoluose (PRIEDE Nr. 2), techninės specifikacijos pateiktos PRIEDE 

Nr. 3. „Įrangos techninės specifikacijos“. Visų nagrinėtų triukšmo šaltinių schema pateikta 

PRIEDE Nr. 4. „Triukšmo šaltinių schema“. 

http://www.dge-group.lt/
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3 Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 
 

Svarbu yra įvertinti triukšmo lygį ir jo poveikį artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms. 

Artimiausi gyvenamieji namai yra Elektrinės g, Savanorių pr., Šlaito g., Miškinių g., Levandų 

g., todėl triukšmo lygis vertintas šių namų aplinkoje.  

Suskaičiuotas su Termofikacinės elektrinės triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje pateikiamas 2 lentelėje. 

2 lentelė. Suskaičiuotas planuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos *LL 55 

dB(A) 

Vakaro *LL 50 

dB(A) 

Nakties  *LL 45 

dB(A) 

Savanorių pr. 114 28-29 27-28 22-23 

Savanorių pr. 153 28-29 28-29 17-18 

Šlaito g. 26 28-29 27-28 21-22 

Miškinių g. 8 24-25 23-24 18-19 

Miškinių g. 45 - 63 26-27 25-26 14-18 

Levandų g. 9, 13, 15, 19, 21 28-29 27-28 13-16 

Elektrinės g. 4 50-51 40-43 40-43 

Elektrinės g. 6 36-42 24-37 23-36 

Elektrinės g. 6A 31-38 25-35 20-35 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Prognozuojamas triukšmo lygis ties nagrinėjamo objekto sklypo ribomis pateiktas 3 lentelėje.  

3 lentelė. Suskaičiuotas planuojamas triukšmo lygis ties įmonės sklypo ribomis 

Vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos *LL 55 

dB(A) 

Vakaro *LL 50 

dB(A) 

Nakties  *LL 45 

dB(A) 

Šiaurinė sklypo riba 34-53 27-46 20-45 

Rytinė sklypo riba 38-55 36-50 28-36 

Pietinė sklypo riba 33-42 33-42 17-26 

Vakarinė sklypo riba 33-38 24-36 13-29 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Modeliavimo rezultatai parodė, kad ūkinės veiklos skleidžiamas triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys triukšmo ribinių dydžių, 

reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą (1 lentelė). 

Taršos šaltinius Nr. 3, Nr. 4, Nr. 7, Nr. 23, Nr. 24 ir Nr. 25 izoliavus taip, kad jų pradinis 

skleidžiamas triukšmas sumažėtų ne mažiau kaip 15 dB (kaip yra numatyta parengtame 

techniniame projekte), ūkinės veiklos skleidžiamas triukšmo lygis prie Termofikacinės 

elektrinės Nr. 2 sklypo ribų visais paros periodais neviršys triukšmo ribinių dydžių, 

reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą (1 lentelė). 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai pateikiami PRIEDE  Nr. 1 „Ūkinės veiklos 

triukšmo sklaidos žemėlapiai“. 
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IŠVADOS 

1. Suskaičiuotas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Termofikacinės elektrinės Nr. 2 ūkinės 

veiklos skleidžiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo 

paros metu, neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 

ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. 

2. Nustatyta, kad Termofikacinės elektrinės Nr. 2 ūkinės veiklos skleidžiamas triukšmo 

lygis prie sklypo ribų visais paros periodais neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo 

ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 

4 punktą, izoliavus planuojamus taršos šaltinius Nr. 3, Nr. 4, Nr. 7, Nr. 23, Nr. 24 ir Nr. 

25 taip, kad jų pradinis skleidžiamas triukšmas sumažėtų ne mažiau 15 dB (kaip yra 

numatyta parengtame techniniame projekte). 

3. Autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo keliais ir gatvėmis, sukeliamas 

triukšmo lygis nevertinamas, kadangi su įmonės veikla susijęs autotransporto skaičius 

nepadidės.  
  

http://www.dge-group.lt/


 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS Nr. 1. Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 



 

 



 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIEDAS Nr. 2. Triukšmo matavimo protokolai



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

PRIEDAS Nr. 3. Įrangos techninės specifikacijos 

  



 

 

 
 

VK-2 REC dūmsiurbės techninės specifikacijos 
 
 

 
 

 



 

 

VKV ventiliatorių techninės specifikacijos 
 



 

 

KDE-3,4 dūmsiurbio techninės specifikacijos 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Krautuvo Caterpillar DP 30n techninės specifikacijos

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Krautuvo Caterpillar DP 50k2 techninės specifikacijos 

 



 

  



 

 

Traktoriaus Case 580SR techninės specifikacijos



 

 

 
 



 

 

Traktoriaus Case 821C techninės specifikacijos



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIEDAS Nr. 4. Triukšmo šaltinių schema 

  



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Eil. 

Nr. 

Vieta 

sche-

moje 

Įrenginys 
Ventiliatoriaus 

markė 

El. variklio 

markė 

Skleidžiamo 

triukšmo lygis, 

dB(A) 

Darbo laikas per parą 

El. variklio 

pamato 

aukštis, m 

Darbo rato korpuso 

atstumas nuo žemės, 

m 

1  
VK-1 ventiliatorius, 

VKV-1A 
 Sa355M6a 89 

Šildymo sezono metu veikia visą parą, ne šildymo 

sezono metu – neveikia*. 
1,4 0,2 

2  
VK-1 ventiliatorius, 

VKV-1B 
 Sa355M6a 89 

Šildymo sezono metu veikia visą parą, ne šildymo 

sezono metu – neveikia*. 
1,4 0,2 

3  
VK-2 ventiliatorius, 

VKV-2A 
  

97,48 

(vadovaujantis 

parengtu projektu 

bus sumažinama – ≥ 

15 dB(A)) 

 

Šildymo sezono metu veikia visą parą, ne šildymo 

sezono metu – neveikia*. 
2,0  0,8 

4  
VK-2 ventiliatorius, 

VKV-2B 
  

Šildymo sezono metu veikia visą parą, ne 

šildymo sezono metu – neveikia*. 
2,0 0,8 

5  KDE-3,4 dūmsiurbis   
96 (izoliavimo 

rodiklis – Rw 38) 

Šildymo sezono metu veikia visą parą, ne 

šildymo sezono metu – neveikia*.  
3,0 3,0 

6  VK-1 REC dūmsiurbis     86 

Triukšmo šaltiniai šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*. 

 8,0   

7  

VK-2 REC dūmsiurbis 

(planuojamas už pusės 

metų) 

  

98,11 

(vadovaujantis  

parengtu projektu 

bus sumažinama – ≥ 

15 dB(A)) 

Triukšmo šaltiniai šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*. 

0,7  

8  VK-4 REC dūmsiurbis     74,2 

Triukšmo šaltiniai šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*.  

 8,0   

9  
GK4 recirkuliacijos 

dūmsiurbis, GK4 RDS 

PILLER 63463 

KKX 80500 GL30 
WEG 250S/M-2  85 

Triukšmo šaltinis šildymo sezono metu neveikia, 

ne šildymo sezono metu veikia iki 10 val. per parą. 
1,3 0,6 

10  
GK4 ekonomaizerio 

dūmsiurbis, KE-4 D-1 

Akersteds FAMR-7 

112-6-2-1-5-SF 

WEG 355M/L-

06 
83 Triukšmo šaltinis veikia visą parą.  1,6 0,4 

11  
GK4 ekonomaizerio 

dūmsiurbis, KE-4 D-2 

Akersteds FAMR-7 

112-6-2-1-5-SF 

WEG 355M/L-

07 
83 Triukšmo šaltinis veikia visą parą.  1,6 0,4 

12  GK4 dūmsiurbis, GKD-4 
PILLER 65469 

KKX 81320 GR360 
HGF 400B 82 Triukšmo šaltinis veikia visą parą. 1,8 0,4 

13  
VK5 recirkuliacijos 

dūmsiurbis, VK5 RDS 
ВД-13,5 

A03-315 S-10 y 

3 
83 

Triukšmo šaltinis šildymo sezono metu veikia visą 

parą, ne šildymo sezono metu – neveikia*. 
1,2 0,6 

14  
VK5 pūtimo 

ventiliatorius, VKV-5A 
ВД-15,5 

WEG HGF 

355C/D/E 

89 

 

Triukšmo šaltinis šildymo sezono metu veikia 

visą parą, ne šildymo sezono metu – neveikia*. 
0,95 0,25 

15  
VK5 pūtimo 

ventiliatorius, VKV-5B 
ВД-15,5 

WEG HGF 

355C/D/E 
89 

Triukšmo šaltinis šildymo sezono metu veikia 

visą parą, ne šildymo sezono metu – neveikia*. 
0,95 0,25 

16  VK5 dūmsiurbis, VKD-5 D20x2 
DA3O 1342-

10m-41 
85 

Triukšmo šaltinis šildymo sezono metu veikia visą 

parą, ne šildymo sezono metu – neveikia*.  
0,9 0 



 

 

     Pastaba. * - įrenginys ne šildymo sezono metu neveikia, tačiau esant šilumos poreikiui gali būti eksploatuojamas bet kuriuo metu.

17  
VK6 pūtimo 

ventiliatorius, VKV-6A 
ВД-15,5 AO3-355S 89 

Triukšmo šaltiniai šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*.  

0,9 0,2 

18  
VK6 pūtimo 

ventiliatorius, VKV-6B 
ВД-15,5 AO3-355S 89 

Triukšmo šaltiniai šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*.  

0,9 0,2 

19  VK6 dūmsiurbis, VKD-6 D20x2 
DAMCO-14-

59-10/12 
85 

Triukšmo šaltinis šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*.  

0,95 0 

20  
VK7 pūtimo 

ventiliatorius, VKV-6A 

Casals MBRU 

1400T4 

ELVEM 7XM-

318M4 B3 
89 

Triukšmo šaltiniai šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*.  

0,9 0,1 

21  
VK7 pūtimo 

ventiliatorius, VKV-6B 

Casals MBRU 

1400T5 

ELVEM 7XM-

318M4 B4 
89 

Triukšmo šaltiniai šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*.  

0,9 0,1 

22  VK7 dūmsiurbis, VKD-6 D20x2 WEG 400L/A/B 85 

Triukšmo šaltinis šildymo sezono metu veikia iki 

20 val. per parą, ne šildymo sezono metu – 

neveikia*.  

1,1 0 

23  

VK-3 ventiliatorius, 

VKV-3A (planuojamas už 

metų) 

  97,48 

(vadovaujantis 

parengtu projektu 

bus sumažinama – ≥ 

15 dB(A)) 

Šildymo sezono metu veikia dienos ir vakaro metu 

arba veikia vietoje VK-2 ar VK-3 ventiliatoriaus, 

ne šildymo sezono metu – neveikia*. 

2,0  

24  

VK-3 ventiliatorius, 

VKV-3B (planuojamas už 

metų) 

  

Šildymo sezono metu veikia dienos ir vakaro metu 

arba veikia vietoje VK-2 ar VK-3 ventiliatoriaus, 

ne šildymo sezono metu – neveikia*. 

2,0  

25  
VK-3 REC dūmsiurbis 

(planuojamas už metų) 
  

98,11 

(vadovaujantis 

parengtu projektu 

bus sumažinama – ≥ 

15 dB(A)) 

Šildymo sezono metu veikia dienos ir vakaro metu 

arba veikia vietoje VK-2 ar VK-3 ventiliatoriaus, 

ne šildymo sezono metu – neveikia*. 

0,7  

26  Kuro transporteris   72 (1 m atstumu) Triukšmo šaltinis veikia visą parą. - - 



 

 

 

Mobilių taršos 

šaltinių vietos 

schemoje 

Atvykstančio 

transporto 

skaičius 

(aut./parą) 

Sunkiojo transporto 

modelis (kiekis), 

markė, kt. duomenys 

(lengviesiems 

nepildoma) 

Autotransporto 

skleidžiamas 

garso lygis (dB) 

(lengviesiems 

nepildoma) 

Atvykimo/išvykim

o laikas 

diena (07:00-

19:00h) 

vakaras (19:00-

22:00h); naktis 

(22:00-07:00h). 

 

 

 

Pastabos 

Lengvieji darbuotojų automobiliai:  

Aikštelė -  
Iki 40 vnt.  -  - 07:00 – 19:00 

Ryte pieš darbą 

atvyksta ir vakare po 

darbo  išvažiuoja. 

Lengvieji Bendrovės automobiliai: 

Aikštelė -  
8  -  - 07:00 – 19:00 

 

Aikštelė -  
9  -  - 07:00 – 19:00 

 

Aikštelė -  
9  -  - 07:00 – 19:00 

 

Aikštelė -  
3  -  - 07:00 – 19:00 

 

Aikštelė -  
3 -  - 07:00 – 19:00 

 

Aikštelė -  
9  -  - 07:00 – 19:00 

 

Aikštelė -  
0  -  - - 

 

Aikštelė -  
2 

Krautuvas (caterpilar dp 

30n), 1 vnt. 
75,5 07:00-16:00 

Darbo metu dirba iki 1 

h/dieną.  

Aikštelė -  
2 -  - 00:00 – 23:59 

 

Sunkiasvoriai Bendrovės automobiliai: 

Aikštelė -  
4 

Traktorius 

(Case580SR), 1 vnt. 
105 dB 07:00 – 19:00 

Teritorijoje nedirba, 

ryte išvažiuoja ir darbo 

gale grįžta į teritoriją. 

Mercedes Benz Arocs 

1833 K 4x2, 1 vnt.; 

Renault Premium 

450.19,  1 vnt.; 

MAZ 630333 

automobilinis kranas, 

1vnt.; 

- 07:00 – 19:00 

 

 

Teritorijoje nedirba, 

ryte apie 8:00 išvyksta, 

o darbo gale apie 16:00 

grįžta. 

Biokuro aikštelė -           

 

3 

Traktorius (Case 821C), 

2 vnt. 
108 

00:00 – 23:59  

 

Vienu metu gali dirbti 

tik vienas Case 821C 

traktorius. 

Krautuvas (caterpillar 

dp 50k2), 1 vnt. 
81 

Caterpillar dirba 

epizodiškai, nakties 

metu dirba iki 30 min. 

Rangovų automobiliai:  

Aikštelė -  
Iki 5 vnt. -  - 07:00 – 19:00 

Ryte atvažiuoja ir 

darbo gale išvažiuoja. 


