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Ievads 

Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Valsts budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās”, apakšprogrammas „Vides 

aizsardzības projekti” vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes „ Vides iestāžu un NVO 

sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai” ietvaros īstenoja projektu 

“Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā” (Projekta reģ. Nr. 

1-08/213/2018). 

Projekta ietvaros, sadarbojoties biedrības „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” ekspertiem 

un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ekspertiem, tika īstenoti šādi projekta 

uzdevumi: 

1. 2015. gada 19. maija Komisijas Direktīvas (ES) 2015/996 ar ko nosaka kopīgas trokšņa 

novērtēšanas metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2002/49/EK (turpmāk tekstā Direktīva 2015/996) nosacījumu izvērtējums un citu 

valstu pieredzes apkopojums par kopīgo trokšņa novērtēšanas metodes piemērošanu; 

2. Dzelzceļa radītā vides trokšņa mērījumi;  

3. Aprēķinu veikšana un mērījumos iegūto rezultātu salīdzināšana ar aprēķinu 

rezultātiem; 

4. Vadlīniju par direktīvā Nr. 2015/996 noteikto kopīgo trokšņa novērtēšanas metožu 

piemērošanu Latvijā sagatavošanu (vadlīniju projekts); 

5. Vadlīniju projekta apspriešana ar ieinteresētajām pusēm Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, VAS Latvijas Valsts ceļi, VAS 

Latvijas dzelzceļš, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””. 

Šī atskaite ietver informāciju par projekta uzdevumu izpildes rezultātiem un Vadlīniju projektu. 

 

 



 

 CITU VALSTU  

PIEREDZES ANALĪZE 

 

 

 

 

Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm Direktīvas 2015/996 prasības nacionālajos normatīvajos aktos 

ir jāpārņem līdz 2018. gada 31. decembrim, tāpēc, izstrādājot šīs vadlīnijas, tika analizēta citu valstu 

pieredze. Primāri vērība tika pievērsta tam, kā Direktīvas 2015/996 prasības tiek pārņemtas 

nacionālajos normatīvajos aktos. Dalībvalsts, pārņemot direktīvu normas nacionālajā tiesību sistēmā, 

var brīvi atbilstoši savas nacionālās tiesību sistēmas prasībām izvēlēties pārņemšanas formu un 

metodes, vienlaikus nodrošinot, lai direktīvas pārņemšanas rezultātā tiktu sasniegts direktīvas mērķis. 

Izvērtējot dalībvalstu apstiprinātos tiesību aktus vai sagatavotos tiesību aktu projektus, tika 

konstatēts, ka līdz 2018. gada oktobrim publiski ir pieejams Direktīvas 2015/996 prasību 

pārņemšanas risinājums 8 dalībvalstīs. Turpmāk tekstā ir norādīti dalībvalstu pielietotie risinājumi. 

 

Čehija – sagatavotie grozījumi1 paredz, ka Dekrētā par trokšņa rādītāju noteikšanu, to aprēķināšanu, 

trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu satura pamatprasībām un sabiedrības līdzdalības 

nosacījumiem to sagatavošanā (Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 

jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky 

účasti veřejnosti na jejich přípravě) tiks iestrādāta atsauce uz Direktīvu 2015/996 un prasība Direktīvā 

2015/996 ietverto metožu izmantošanai. 

 

Francija – rīkojumā par trokšņa karšu un rīcības plānu izstrādi (Arrêté du 4 avril 2006 relatif à 

l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement)2 ir 

iestrādāta atsauce uz Direktīvu 2015/996 un prasība izmantot Direktīvā 2015/996 ietvertās metodes. 

Kā pielikums ir iekļauta informācija par ceļu virsmas korekcijām atkarībā no ceļu seguma veida.  

 

Itālija – dekrētā par Direktīvas 2002/49 prasību pārņemšanu saistībā ar vides trokšņa noteikšanu un 

pārvaldību (Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 

2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) 3  ar rīkojumu 

(Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42)4 tika veikti grozījumi, iestrādājot atsauci uz Direktīvu 

2015/996 un prasība Direktīvā 2015/996 ietverto metožu izmantošanai. 

                                                      
1 https://zakonyprolidi.cz/media2/file/1808/File25488.pdf?attachment-filename=6247303-2018-08-13-text-navrhu-
6247447.pdf  
2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053526  
3 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/13/05A09688/sg  3 
4 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/04/17G00055/sg  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006053526
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/13/05A09688/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/04/17G00055/sg
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Lietuva – likumā par trokšņa stratēģiskās kartēšanas procedūru apstiprināšanu un Lietuvas 

Republikas sadarbību trokšņa stratēģiskās kartēšanas jomā ar kaimiņvalstīm (Dėl Strateginio triukšmo 

kartografavimo ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis strateginio 

triukšmo kartografavimo srityje tvarkos aprašo patvirtinimo5) ir iestrādāts pilns aprēķinu metožu 

apraksts. 

 

Luksemburga – Likumā par vides trokšņa ierobežošanu (Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre 

le bruit)6 ar Lielhercoga rīkojumu7 tika veikti grozījumi, iestrādājot atsauci uz Direktīvu 2015/996 un 

prasība Direktīvā 2015/996 ietverto metožu izmantošanai.  

 

Igaunija – regulējumā par vides trokšņa kartēšanu, stratēģisko trokšņa kartēšanu un rīcības plānu 

izstrādi (Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta 

esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord)8 ir iestrādāta atsauce uz Direktīvu 2015/996 un 

prasība Direktīvā 2015/996 ietverto metožu izmantošanai. 

 

Rumānija – likumprojektā par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (Lege privind evaluarea și 

gestionarea zgomotului ambiant9) ir iestrādāts pilns aprēķinu metožu apraksts, izņemot Direktīvas 

2015/996 pielikumus. 

 

Somija – valdības dekrētā par trokšņa novērtēšanu un rīcības plānu trokšņa samazināšanai izstrādi 

(Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista)10 ir iestrādāta 

atsauce uz Direktīvu 2015/996 un prasība Direktīvā 2015/996 ietverto metožu izmantošanai.  

 

Izvērtējot pielietotos risinājumus, var secināt, ka pamatā dalībvalstis prasības pārņem, lietojot atsauci 

uz Direktīvu 2015/996 un ietverot norādi par aprakstīto metožu izmantošanu. Lietuvas un Rumānijas 

nacionālajos normatīvajos aktos ir iestrādāts pilns Direktīvas 2015/996 teksts. Lietuvas normatīvajā 

aktā ir iekļauti arī visi Direktīvas 2015/996 pielikumi.  

 

Analizējot sagatavotos normatīvo aktu projektus un apstiprinātos normatīvos aktus, tika konstatēts, 

ka neviena no dalībvalstīm nav iekļāvusi normatīvajos aktos specifiskas atrunas (adaptācijas 

nosacījumus), kas saistītas ar metožu piemērošanas kārtību konkrētajā dalībvalstī. Lai gan dalībvalstis 

nacionāla līmeņa normatīvajā regulējumā neizvirza nosacījumus metožu pielietošanai, tomēr jau 

                                                      
5 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a630a50484811e89197e1115e5dbece/UrMgYLpqpV  
6 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1976/06/21/n2/jo  
7 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/08/a657/jo  
8 https://www.riigiteataja.ee/akt/121102016013  
9 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Lege_zgomot_29062018.docx  
10 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180823  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a630a50484811e89197e1115e5dbece/UrMgYLpqpV
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1976/06/21/n2/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/08/a657/jo
https://www.riigiteataja.ee/akt/121102016013
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Lege_zgomot_29062018.docx
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180823
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šobrīd ir piemēri, kuros specifiskas prasības tiek noteiktas vadlīniju vai rokasgrāmatu formā11,12. No 

šīm vadlīnijām praktiski pielietotas nacionālā mērogā ir tikai Somijā sagatavotās. Jānorāda, ka Somijā 

sagatavotās vadlīnijas nosaka minimālus pielāgojumus, kas bija nepieciešami, lai sekmīgi veiktu 

trokšņa stratēģisko kartēšanu ar CNOSSOS-EU metodēm 2017. gadā. Sagatavotās vadlīnijas pamatā 

apskata nosacījumus, kas saistīti ar trokšņa emisijas vērtības ietekmējošiem faktoriem, kā arī 

meteoroloģisko apstākļu ietekmi. Vadlīnijās ļoti vispārīgi sniegtas norādes, kas izmantojamas 

ģeometriskā modeļa konstruēšanai, kas skaidrojams ar to, ka Direktīvā 2015/996 aprakstītās metodes 

neparedz principiāli atšķirīgu pieeju vides apstākļu raksturošanai modelī. 

 

Lai gan Direktīvā 2015/996 nav precīzas norādes par to, kādā mērā dalībvalstis var pielāgot 

aprakstītās metodes nacionālām vajadzībām, punkts, kas nosaka, ka Komisija ne tikai pielāgo 

aprakstītās metodes zinātnes un tehnikas attīstībai saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 12. pantu, bet 

arī cenšas tās grozīt, pamatojoties uz dalībvalstu gūto pieredzi, liecina, ka nākotnē varētu tikt ņemti 

vērā tie ar trokšņa novērtēšanu saistītie aspekti, kas specifiski noteiktām dalībvalstīm vai reģioniem. 

Direktīva 2015/996 nosaka, ka gadījumos, kad tās pielikumos dotie ievades dati nav derīgi vai izraisa 

novirzes no patiesās vērtības, var izmantot citas vērtības ar nosacījumu, ka izmantotās vērtības un to 

iegūšanai izmantotās metodes tiek pietiekami dokumentētas, tostarp tiek uzskatāmi parādīta to 

piemērotība. Šo informāciju dara publiski pieejamu. Aplūkojot Direktīvā 2015/49 izvirzītās prasības, 

kas attiecināmas uz ievades datiem, redzams, ka vairumā gadījumu – piemērojamie koeficienti 

autotransporta rites un vilces troksnim, ceļa segumiem, dzelzceļa sliežu un riteņu nelīdzenumam, 

kontaktfiltram, pārneses funkcijai, triecientroksnim, vilces troksnim, aerodinamiskajam troksnim un 

strukturālajam starojumam – tiek pieļauta pielāgojumu veikšana, definējot noteiktiem apstākļiem 

specifiskus koeficientus, kas ietekmē skaņas emisijas līmeni.  

 

Paredzams, ka, tuvojoties nākamajam trokšņa stratēģiskās kartēšanas posmam (2022. gads), 

vadlīnijas, kas attiecināmas uz Direktīvā 2015/49 noteikto metožu izmantošanu, varētu publicēt arī 

citas Eiropas Savienības dalībvalstis vai institūcijas, kas tiešā veidā ir iesaistītas trokšņa kartēšanas 

procesā. Kā pamatojumu šādai hipotēzei var minēt salīdzinoši lielo pētījumu skaitu, kas jau ir veikti 

un tiek veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs un attiecināmi uz Direktīvā 2015/996 aprakstīto metožu 

                                                      
11 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-04_cnossos-eu_laskentamalli_web.pdf (Somija) 
12 http://www.swedishepa.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/kartlaggning/bullerkartlaggning-
cnossos-.pdf (Zviedrija) 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2017-04_cnossos-eu_laskentamalli_web.pdf
http://www.swedishepa.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/kartlaggning/bullerkartlaggning-cnossos-.pdf
http://www.swedishepa.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/kartlaggning/bullerkartlaggning-cnossos-.pdf
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piemērošanu13,14,15,16,17,18,19,20. Lielākoties pētījumos tiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar nacionālo 

emisijas faktoru pielāgošanu CNOSSOS-EU metodēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar aprēķinu 

precizitāti un ticamību.  

 

Ņemot vērā, ka Direktīva 2015/996 tika apstiprināta pirms iepriekšējā trokšņa stratēģisko karšu 

izstrādes posma un dalībvalstis CNOSSOS-EU metodes varēja pielietot, veicot karšu sagatavošanu 

2017. gadā, šo vadlīniju izstrādes laikā tika analizēta arī dalībvalstu pieredze metožu praktiskā 

pielietošanā. Analīzes veikšanai tika izmantoti Eiropas Vides aģentūras Centrālajā datu repozitorijā 

pieejamie dati par 2017. gada trokšņa kartēšanas posmu. Izvērtējot šos datus, tika konstatēts, ka 

2017. gadā, veicot trokšņa stratēģisko karšu izstrādi, CNOSSOS-EU metodes tika izmantotas Somijā 

un Bulgārijā. 

 

Somijā trokšņa stratēģiskā kartēšana, izmantojot Direktīvā 2015/996 aprakstītās metodes un sekojot 

iepriekš sagatavotajām vadlīnijām, tika veikta nacionālā mērogā. Stratēģiskās trokšņa kartes, 

izmantojot CNOSSOS-EU metodes, ir izstrādātas gan galveno dzelzceļa līniju posmiem21, gan galveno 

autoceļu posmiem22, gan aglomerācijām. CNOSSOS-EU metodes nav izmantotas lidostu kartēšanai. 

Nozīmīgākie Direktīvā 2015/996 aprakstīto metožu pielāgojumi, kas izmantoti, veicot stratēģisko 

trokšņa kartēšanu Somijā, ir:  

➢ Somijai raksturīgu autotransporta vilces un rites trokšņa koeficientu izmantošana,  
➢ dzelzceļa trokšņa kartēšanai netika izmantotas vilcienu kategorijas, bet gan skaņas emisijas 

dati, kas atbilst NMT96 metodes emisijas datiem, tādejādi Direktīvā 2015/996 noteiktie 
dzelzceļa trokšņa avotu emisiju konstruēšanas paņēmieni netika izmantoti; 

➢ meteoroloģisko apstākļu korekcija. 

 

 

 

                                                      
13 G. Dutilleux, W. H. Lee, B. Soldano. Adaptation de la directive 2015/996/CE (CNOSSOS-EU) au modèle de prévision 
français: revêtements routiers. Technical Report 2015-76-055, Cerema/Dter Est/Laboratoire de Strasbourg, Strasbourg, 
France, April 2016. (SEGUMI) 
14 M.A. Pallas, G. Dutilleux, Experimental confrontation of medium-heavy vehicle noise emission to the CNOSSOS-EU 
prediction method, Euronoise 2018 (AUTO EMISIJAS) 
15 U. Möhler, C. Huth, M. Liepert,  Conversion of the Railway Source Description of CNOSSOS - EU to CNOSSOS – DE, 
Euronoise 2018 (dzelzceļa emisijas) 
16 J. Ribeiro, Assessment of the CNOSSOS-EU model for road traffic noise prediction, Tecnico Lisboa, Lisboa, 2016 
17 S. J. Shilton, F. A, Lédée, H. van Leeuwen, Conversion of existing road source data to use CNOSSOS-EU, Euronoise, 
2015 
18 T. Vergoed, H.van Leeuwen, Evaluation and Validation of the CNOSSOS calculation method in the Netherlands, 
Euronoise 2018 
19 P. Maijala, J. Kokkonen, O. Kontkanen, CNOSSOS-EU Sensitivity to Meteorological and to Some Road Initial Value 
Changes, Inter-noise 2016 
20 J. Kokkonen, CNOSSOS-EU noise model implementation in Finland and experience of it in 3rd END round, Euronoise 
2018 
21 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2017_rautateiden_meluselvitys_web.pdf  
22 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2017_maanteiden_meluselvitys_web.pdf  

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2017_rautateiden_meluselvitys_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2017_maanteiden_meluselvitys_web.pdf
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Aglomerācija 

Autoceļu trokšņa 

kartēšanai 

izmantotā metode 

Sliežu ceļu trokšņa 

kartēšanai 

izmantotā metode 

Rūpniecības trokšņa 

kartēšanai 

izmantotā metode 

Gaisa satiksmes 

trokšņa kartēšanai 

izmantotā metode 

Helsinki CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU - - 

Espoo CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU - - 

Tampere 

CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU Pārskatīta 2012. gada 

karte 

- 

Vantaa CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU - - 

Turku CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU - ECAC Doc 29 3rd ed. 

Oulu CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU - ECAC Doc 29 3rd ed. 

Lahti CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU ISO 9613-2 - 

Kauniainen CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU - - 

Jyväskylä CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU ECAC Doc 29 3rd ed. 

Kuopio CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU CNOSSOS-EU - 

 

Bulgārijā CNOSSOS-EU metodes izmantotas tikai Plovdivas aglomerācijas stratēģiskās trokšņa kartes 

izstrādei. Veicot stratēģisko karšu izstrādi, specifiski pielāgojumi, kas saistīti ar lokālām trokšņa 

emisijas īpašībām netika veikti. Dzelzceļa trokšņa kartēšanai tika izmantoti Nīderlandē izstrādātās 

aprēķinu metodes RMR emisijas faktori. Autotransporta, dzelzceļa un rūpniecības trokšņa modeļa 

sagatavošanas procesā ir izmantotas Eiropas Komisijas darba grupas izstrādāto vadlīniju 23 

rekomendācijas, tādejādi vienkāršojot emisijas ievades datus. Emisijas ievades dati vienkāršoti, arī 

veicot gaisa kuģu radītā trokšņa modelēšanu, kur emisijas avoti pielīdzināti AzB 2008 24  metodē 

lietotajām gaisa kuģu kategorijām. 

 

                                                      
23 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, Position 
Paper, European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2007 
24 Bekanntmachung der Anleitung zur Datenerfassung über den Flugbetrieb (AzD) und der Anleitung zur Berechnung 
von Lärmschutzbereichen (AzB): vom 19. November 2008 Volume 60 of Bundesanzeiger / Beilage, Deutschland 
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 VADLĪNIJAS  

TROKŠŅA KARTĒŠANAI 

 

 

Direktīvā 2015/996 aprakstītās metodes trokšņa stratēģisko kartšu izstrādei Latvijā būs jāizmanto no 

nākamā kartēšanas posma - 2022. gadā. Vadlīnijas trokšņa kartēšanai sagatavotas, lai veicinātu 

vienotas pieejas veidošanu, kā arī lai vērstu trokšņa kartēšanā iesaistīto institūciju uzmanību uz 

nozīmīgākajām izmaiņām, kas saistītas ar jauno metožu piemērošanu, tajā skaitā izmaiņām, kas 

saistītas ar ievades datiem. Jānorāda, ka vadlīnijās aprakstītajai pieejai ir rekomendējošs raksturs. 

Vadlīnijās sniegtās rekomendācijas tiešā veidā nav attiecināmas uz citām ar trokšņa novērtēšanu 

saistītām aktivitātēm, kurās tiek izmantotas aprēķinu metodes, piemēram, ietekmes uz vidi 

novērtējuma procesiem, tomēr sniegtās rekomendācijas var tikt izmantotas arī citu trokšņa karšu 

izstrādei, jo paredzams, ka trokšņa prognozēšanai Latvijā turpmāk tiks izmantotas tikai CNOSSOS-EU 

metodes. 

 

Šajās vadlīnijās detalizēti netiek aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar ievades datu sagatavošanu 

topogrāfisko modeļu (3D) konstruēšanai, jo Direktīva 2015/996 nenosaka principiāli atšķirīgu pieeju 

trokšņa kartēšanai nepieciešamās pamatnes veidošanai. Ievades dati, kas nepieciešami topogrāfiskā 

modeļa uzbūvei, ir līdzvērtīgi tiem, kas jau līdz šim ir izmantoti stratēģisko trokšņa karšu 

sagatavošanai 2007., 2012. un 2017. gadā. Lai sagatavotu topogrāfisko modeli, ir nepieciešams 

izmantot datus par: 

➢ zemes virsmas augstuma izmaiņām (reljefa dati); 

➢ zemes virsmas segumu; 

➢ ēkām un cita veida būvēm, piemēram, trokšņa barjerām, kas var ietekmēt trokšņa izkliedi; 

➢ tiltu, viaduktu, pārvadu novietojumu un to relatīvo pacēlumu; 

➢ trokšņa avotu novietojumu; 

➢ lidlauku skrejceļu novietojumu. 

 

Topogrāfiskā modeļa sagatavošanas procesā nav nepieciešams izmantot datus par meža teritorijām, 

jo CNOSSOS-EU metodēs, līdzīgi kā Francijā izstrādātajā aprēķina metodē "NMPB-Routes-96, 

Nīderlandē izstrādātajā aprēķina metodē "RMR" un ECAC.CEAC Doc. 29 aprēķina metodē, meža 

elementi netiek ņemti vērā, novērtējot trokšņa izkliedi telpā. Iepriekš minētais nozīmē to, ka, 

sagatavojot modeļus rūpniecības trokšņa kartēšanai, dati par meža teritorijām arī vairs nebūs 

jāizmanto. 

 



 

9 

Direktīvā 2015/996 ir precizēti nosacījumi, kas attiecināmi uz zemes virsmas seguma raksturošanu, 

proti, Direktīvas 2015/996 2.5.a. tabulā ir sniegtas aprēķiniem izmantojamās virsmas akustisko 

parametru vērtības. 

 

Salīdzinoši nozīmīgas izmaiņas, kas saistītas ar CNOSSOS-EU metožu izmantošanu, ir attiecināmas uz 

trokšņa ietekmei pakļauto iedzīvotāju skaita novērtējumu. Ja līdz šim trokšņa ietekmei pakļauto 

iedzīvotāju skaits bija jānovērtē, veicot aprēķinus pie trokšņa iedarbībai visvairāk pakļautās fasādes, 

tad Direktīva 2015/996 pieļauj divu atšķirīgu metožu pielietošanas iespējas: 

1. līdz šim izmantotā metode, kad trokšņa ietekmei pakļauto iedzīvotāju skaits tiek novērtēts, 

veicot aprēķinus pie trokšņa iedarbībai visvairāk pakļautās fasādes; 

2. alternatīva metode, kad trokšņa ietekmei pakļauto iedzīvotāju skaits tiek novērtēts, pieņemot, 

ka tie vienmērīgi ir izvietoti pie visām ēkas fasādēm, un veicot aprēķinus pie katras fasādes. 

 

Paredzams, ka, pielietojot alternatīvo aprēķinu metodi, būtiski mainīsies statistikas dati par trokšņa 

ietekmei pakļauto iedzīvotāju skaitu, proti, augsta trokšņa līmeņa ietekmei pakļauto iedzīvotāju skaits 

var nozīmīgi samazināties. Trokšņa ietekmei pakļautā iedzīvotāju skaita novērtēšanai arī turpmāk ir 

ieteicams izmantot Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētā Iedzīvotāju 

reģistra datus par deklarēto iedzīvotāju skaitu adresēs, kas ir precīzākie plaša mēroga dati iedzīvotāju 

izvietojuma raksturošanai. 

 

Turpmākajās vadlīniju sadaļās ir aplūkotie tie jautājumi, kas saistīti ar trokšņa emisiju raksturošanu, 

analizējot dažādas avotu grupas – autotransports, sliežu ceļi, rūpniecība, gaisa satiksme. Jānorāda, 

ka vadlīnijās aprakstītajai pieejai ir rekomendējošs raksturs.  Trokšņa stratēģisko karšu izstrādē var 

izmantot citus risinājumus, ja, atbilstoši Direktīvas 2015/996 nosacījumiem, Direktīvas pielikumos 

dotie ievaddati nav derīgi vai izraisa novirzes no patiesās vērtības, kas neatbilst Direktīvas 2.1.2. un 

2.6.2. punktā norādītajiem nosacījumiem. Šādos gadījumos var izmantot citas vērtības ar nosacījumu, 

ka izmantotās vērtības un to iegūšanai izmantotās metodes tiek pietiekami dokumentētas, tostarp 

tiek uzskatāmi apliecināta to piemērotība trokšņa stratēģisko karšu izstrādei. 
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 CEĻU SATIKSMES  

TROKSNIS 

 

 

 
Šajā vadlīniju nodaļā ir analizēti tie trokšņa aprēķinu metožu nosacījumi, kas attiecināmi uz ceļu 

satiksmes trokšņa avotu raksturošanu, vērtējot nepieciešamos ievades datus, to pieejamību 

(balstoties uz līdzšinējo praksi trokšņu stratēģisko karšu izstrādē), kā arī sniedzot rekomendācijas 

datu ieguvei un pielietošanai. Saskaņā ar Direktīvu 2015/996 transportlīdzekļu radītās trokšņa 

emisijas ietekmē: 

➢ ceļu satiksmē iesaistīto transportlīdzekļu veids,  

➢ transportlīdzekļu rites un vilces sistēmu emisijas,  

➢ transportlīdzekļu kustības ātrums,  

➢ satiksmes plūsmas dinamika, 

➢ transportlīdzekļu izvietojums uz brauktuves, 

➢ ceļa virsmas segums, 

➢ ceļa garenslīpums; 

➢ radžotu riepu izmantošana. 

 

Ceļu satiksmē iesaistīto transportlīdzekļu veids 

 

Direktīva 2015/996 nosaka, ka trokšņa kartēšanas nolūkiem visi transportlīdzekļi ir iedalāmi piecās 
kategorijās. Akustiskā modeļa sagatavošanai pirmās četras kategorijas izmanto obligāti, piektā 
kategorija nav obligāta. 5. kategorija ir paredzēta jauniem transportlīdzekļiem, kas varētu 
parādīties nākotnē un kuru trokšņa emisija varētu būt pietiekami atšķirīga, lai būtu nepieciešams 
noteikt vēl vienu kategoriju. Šajā kategorijā varētu ietilpt, piemēram, elektriskie vai 
hibrīdtransportlīdzekļi, vai kādi citi nākotnē radīti transportlīdzekļi, kas būtiski atšķiras no 1.–
4. kategorijas transportlīdzekļiem. 
 

K
at

. 

Nosaukums Apraksts 
Transportlīdzekļa 

kategorija  

1. 
Vieglie mehāniskie 
transportlīdzekļi 

Pasažieru automobiļi, piegādes furgoni 
(≤ 3,5 t), SUV, MVP, tostarp piekabes un 
kulbas. 

M1 un N1 

2. 
Vidēji smagie 
transportlīdzekļi 

Vidēji smagie transportlīdzekļi, piegādes 
furgoni (> 3,5 t), autobusi, autofurgoni u. c. ar 
divām asīm un dubultām riepām uz 
aizmugurējās ass. 

M2, M3 un N2, N3 
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3. 
Smagie 
transportlīdzekļi 

Smagdarba transportlīdzekļi, tūristu autobusi, 
autobusi ar trim vai vairāk asīm 

M2 un N2 ar 

piekabi, M3 un N3 

4. 

Motorizēti 

divriteņu 

transportlīdzekļi 
 

4.a Divriteņu, trīsriteņu un četrriteņu 
mopēdi 

L1, L2, L6 

4.b Motocikli ar blakusvāģi vai bez tā, 
tricikli un kvadricikli 

L3, L4, L5, L7 

5. Atvērta kategorija Tiks definēta atkarībā no nākotnes vajadzībām Neattiecas 

 
Līdz šim, veicot trokšņa kartēšanu atbilstoši Francijā izstrādātajai aprēķina metodei "NMPB-

Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), transportlīdzekļi tika iedalīti divās kategorijās – vieglie 

transportlīdzekļi un smagie transportlīdzekļi. Izmantojot Francijā izstrādāto aprēķina metodi, 

netika vērtēti transportlīdzekļi, kas atbilst Direktīvā 2015/996 noteiktajai 4. kategorijai. 

 

Direktīva 2015/99 nosaka, ka attiecībā uz visām transportlīdzekļu kategorijām var izmantot 

satiksmes plūsmas ievaddatus no satiksmes uzskaitēm vai no satiksmes modeļiem. 

 

Satiksmes intensitātes uzskaites datos, kas pieejami gan par valsts ceļu tīklu, gan par Rīgas 

aglomerāciju, lielākoties transportlīdzekļi tiek iedalīti divās kategorijās – vieglie transportlīdzekļi 

un smagie transportlīdzekļi. Tikai atsevišķos uzskaites punktos tiek veikta transportlīdzekļu 

uzskaite, uzkrājot precīzāku informāciju par transportlīdzekļu veidiem, kas pielīdzināmi Direktīvā 

2015/99 norādītajām kategorijām. Daļa no šīm uzskaitēm nav sistemātiskas, bet saistītas ar 

transporta plūsmas izpētēm noteiktiem attīstības projektiem. Arī Rīgas aglomerācijas stratēģiskajā 

transporta modelī transportlīdzekļi klasificēti divās kategorijās – vieglie transportlīdzekļi un smagie 

transportlīdzekļi. 

 

Direktīva 2015/99 nosaka, ka satiksmes plūsmas datus izsaka kā gada vidējo rādītāju stundā, laika 

periodā (diena/vakars/nakts). Valsts ceļu tīklā veiktās satiksmes intensitātes uzskaites ir 

pietiekamas, lai no uzkrātajiem datiem būtu iespējams izdalīt gada vidējos rādītājus noteiktā 

diennakts perioda stundā. Pieejamie dati par Rīgas aglomerāciju, tajā skaitā stratēģiskais 

transporta modelis, lielākoties raksturo satiksmes intensitāti darba dienu rīta un vakara pīķa 

stundās. Tikai atsevišķos punktos Rīgas aglomerācijā tiek veikta sistemātiska satiksmes intensitātes 

uzskaite, aptverot visus diennakts periodus. 

 

Izvērtējot Direktīvas 2015/99 prasības un transporta plūsmas raksturojošo datu kvalitāti, tika 

secināts, ka šobrīd pieejamo datu kvalitāte var būt nepietiekama, lai veiktu trokšņa stratēģisko 

karšu izstrādi atbilstoši Direktīvas 2015/99 prasībām. 
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Nr. Rekomendācija 

A-1 Trokšņa kartēšanai nepieciešamo datu pieejamības nodrošināšanai valsts ceļu tīklā ir ieteicams 

izvērtēt esošās satiksmes intensitātes uzskaites sistēmas pielāgošanas vai pilnveidošanas 

iespējas, lai uzskaites rezultātā būtu iespējams iegūt datus par visām Direktīvā 2015/99 

norādītajām transportlīdzekļu kategorijām. 

A-2 Ja esošās satiksmes intensitātes uzskaites sistēmas pielāgošana vai pilnveidošana līdz 

nākamajam stratēģiskās trokšņu kartes izstrādes periodam (2022. gads) nav iespējama 

(tehnisku vai finansiālu apsvērumu dēļ) tādā mērā, kas nodrošinātu datu pieejamību par visām 

transportlīdzekļu kategorijām, tiem autoceļu posmiem, kuriem izstrādājamas stratēģiskās 

trokšņa kartes, ieteicams izveidot statistisko modeli, ar kura palidzību, izmantojot uzkrātos 

datus par satiksmes intensitāti, būtu iespējams noteikt indikatīvu satiksmes plūsmas 

sadalījumu Direktīvā 2015/99 norādītajām transportlīdzekļu kategorijām. 

A-3 Ņemot vērā, ka Rīgas aglomerācijas pašvaldība līdz 2020. gadam ir paredzējusi veikt stratēģiskā 

transporta modeļa atjaunošanu (SUMBA projekta ietvaros), būtu neieciešams nodrošināt to, 

lai no atjaunotā transporta modeļa būtu iespējams izgūt datus par satiksmes intensitāti Rīgas 

pilsētā, kas izmantojami trokšņa stratēģisko karšu izstrādei, atbilstoši Direktīvā 2015/99 

prasībām: 

➢ kopējā satiksmes intensitāte ielu posmos Direktīvā 2015/99 norādītajām 

transportlīdzekļu kategorijām; 

➢ satiksmes intensitātes sadalījums diennakts periodos. 

 

Satiksmes intensitāti raksturojošo ievades datu matrica 

 

Transportlīdzekļu 

kategorija 

Gada vidējā satiksmes 

intensitāte dienas 

perioda (07-19) stundā 

Gada vidējā satiksmes 

intensitāte vakara 

perioda (19-23) stundā 

Gada vidējā satiksmes 

intensitāte nakts perioda 

(23-07) stundā 

1.    

2.    

3.    

4.a.    

4.b.    
 

 

Transportlīdzekļu rites un vilces sistēmu emisijas 

 

Direktīvas 2015/996 F pielikumā ir sniegtas transportlīdzekļu rites un vilces sistēmas emisijas datu 
aprēķiniem izmantojamās ievades vērtības 1.–4. kategorijas transportlīdzekļiem. Ja trokšņu 
stratēģiskās kartes izstrādei nav paredzēts izmantot 5. kategorijas transportlīdzekļus, par kuriem 
emisijas datu aprēķiniem izmantojamās ievades vērtības iegūstamas mērījumu ceļā, tad nav 
nepieciešams veikt pielāgojumus vai papildu aktivitātes, lai pielietotu Direktīvā 2015/996 noteiktās 
metodes Latvijā. 
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Nr. Rekomendācija 

A-4 1.-4. kategorijām transportlīdzekļu rites un vilces sistēmu emisijas aprēķināšanai izmantot 

Direktīvā 2015/99 noteikto aprēķinu kārtību, pielietojot F pielikumā norādītos koeficientus. 

A-5 Transportlīdzekļu rites un vilces sistēmu emisijas aprēķināšanai 5. kategorijas  

transportlīdzekļiem izmantojami lietotāja definēti emisijas faktori, kas pamatoti ar emisijas 

mērījumiem. 
 

 

Transportlīdzekļu kustības ātrums 

 

Saskaņā ar Direktīvu 2015/996 trokšņa kartēšanai ir jāizmanto transportlīdzekļu kategorijas 
reprezentatīvais ātrums. Par reprezentatīviem tiek uzskatīti gan transportlīdzekļu kustības ātruma 
dati, kas iegūti mērījumu ceļā, gan dati par atļauto braukšanas ātrumu. Ja mērījumu dati par 
transportlīdzekļu kustības ātrumu nav pieejami, izmanto informāciju par attiecīgajai 
transportlīdzekļu kategorijai noteikto maksimālo atļauto braukšanas ātrumu konkrētajā ceļu 
posmā.  
 
Dati par atļauto braukšanas ātrumu valsts ceļu tīklā, kā arī Rīgas aglomerācijas ielu tīklā ir pieejami, 
tādēļ uzskatāms, ka minimālais datu apjoms trokšņa stratēģisko karšu izstrādei ir nodrošināts. Lai 
palielinātu trokšņa kartes precizitāti, ir iespējams izmantot arī kustības ātruma mērījumu datus, 
piemēram, datus no valsts ceļu tīklā uzstādītajām stacionārajām satiksmes uzraudzības iekārtām 
vai atļautā braukšanas ātruma kontroles iekārtām. 
 

Nr. Rekomendācija 

A-6 Autoceļu/ielu posmos, kur nav pieejami faktiskie satiksmes ātruma mērījumu dati, ieteicams 

izmantot datus par transportlīdzekļu maksimālo atļauto braukšanas ātrumu. Kustības ātrums 

nosakāms katrai transportlīdzekļu kategorijai. 

A-7 Autoceļu/ielu posmos, kur ir pieejami faktiskie satiksmes ātruma mērījumu dati, ieteicams 

izmantot mērījumu datus par transportlīdzekļu vidējo braukšanas ātrumu. Kustības ātrums 

nosakāms katrai transportlīdzekļu kategorijai. 

 

Kustības ātrumu raksturojošo ievades datu matrica transportlīdzekļu kategorijai/ām 

 

Autoceļa/ielas 

posms 

Kustības ātrums dienas 

periodā (07-19) 

Kustības ātrums vakara 

periodā (19-23) 

Kustības ātrums nakts 

periodā (23-07) 

A    

B    

….    
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Satiksmes plūsmas dinamika 

 

Direktīva 2015/996 nosaka, ka, novērtējot autotransporta radītās trokšņa emisijas ceļa posmos 
pirms un pēc regulējamiem un apļveida krustojumiem, ir jāpiemēro korekcija, lai ņemtu vērā 
paātrinājuma un palēninājuma ietekmi. Direktīvas 2015/996 2.2.5. punktā ir noteikta atbilstošo 
aprēķinu kārtība un F pielikumā ir norādīti šiem aprēķiniem izmantojamie koeficienti.  
 
Jau līdz šim, veicot trokšņa kartēšanu atbilstoši Francijā izstrādātajai aprēķina metodei "NMPB-
Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), paātrinājuma un palēninājuma ietekme tika ņemta vērā, 
aprēķinot skaņas emisijas korekciju, tādēļ Direktīvas 2015/996 prasības nemaina trokšņa 
kartēšanai nepieciešamo ievades datu apjomu. Informācija par apļveida krustojumu novietojumu 
ir iegūstama no telpiskajiem datiem, bet informācija par regulējamu krustojumu un regulējamu 
gājēju pāreju, kas nav izvietotas krustojumā, novietojumu ir iegūstama Rīgas aglomerācijas 
pašvaldībā un VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 
 

Nr. Rekomendācija 

A-8 Autoceļu/ielu posmus pirms un pēc (<100 m attālumā) apļveida krustojuma, regulējama 

krustojuma un regulējamas gājēju pārejas modelī konstruē kā līnijveida avotus, kuriem tiek 

piemērota Direktīvā 2015/996 neteiktā paātrinājuma un palēninājuma korekcija. 
 

 

Transportlīdzekļu izvietojums uz brauktuves 

 

Direktīva 2015/996 nosaka, ka modelī satiksmes plūsmu atveido kā līnijveida avotu. Vairākjoslu 
ceļa modelī ideālā gadījumā katru joslu atveido kā līnijveida avotu, kas izvietots uz katras joslas ass 
līnijas. Tomēr ir pieļaujami arī šādi pielāgojumi: divvirzienu ceļa gadījumā modelī izmantot vienu 
līnijveida avotu, kas izvietots pa vidu divvirzienu ceļam, bet vairākbrauktuvju ceļa gadījumā – 
aprobežoties ar diviem līnijveida avotiem, kas izvietoti uz vairākbrauktuvju ceļa katras brauktuves 
ārējās joslas ass līnijas. Lielā mērā brauktuves konstrukciju modelī nosaka pieejamo datu kvalitāte, 
kas raksturo satiksmes plūsmu.  
 

Nr. Rekomendācija 

A-9 Gadījumos, kad ir pieejami dati par satiksmes intensitāti katrā braukšanas joslā, aprēķinu 

precizitātes nolūkos ir ieteicams veidot modeli, kur katra braukšanas josla tiek attēlota kā 

līnijveida avots. 

A-10 Gadījumos, kad ir pieejami dati tikai par kopējo satiksmes intensitāti autoceļam/ielai ar 2 

braukšanas joslām, ieteicams veidot modeli, kur brauktuve tiek konstruēta kā viens līnijveida 

avots, kas novietots brauktuves centrā. 

A-11 Gadījumos, kad ir pieejami dati tikai par kopējo satiksmes intensitāti autoceļam/ielai ar vairāk 

nekā 2 braukšanas joslām vai 2 atdalītām brauktuvēm, ieteicams veidot modeli, kur 

brauktuve tiek konstruēta kā divi līnijveida avoti, kas novietoti uz ārējām joslām un katra 

avota satiksmes intensitāte ir līdzvērtīga 50% no kopējās satiksmes intensitātes atbilstošaja 

autoceļa/ielas posmā. 



 

15 

A-12 Pielietojot A-11 rekomendāciju, ielu posmos, kur brauktuves ārējā josla ir noteikta kā 

sabiedriskā transporta josla, līnijveida avotu novieto uz tās joslas, kas paredzēta visu 

transportlīdzekļu kustībai un atrodas vistuvāk brauktuves malai. 
 

 

Ceļa virsmas segums 

 

Autoceļa segums jeb dilumkārta var ietekmēt transportlīdzekļu radītās trokšņa emisijas līmeni. 
Direktīva 2015/996 nosaka, ka ceļa seguma ietekme ir jāņem vērā, izstrādājot trokšņa stratēģiskās 
kartes, un, ja ceļa virsmas akustiskās īpašības atšķiras no references virsmas īpašībām, gan rites 
troksnim, gan vilces troksnim piemēro spektrālo korekciju. Korekcijas koeficienti vairākiem 
dilumkārtas tipiem ir sniegti Direktīvas 2015/996 F pielikumā, tomēr tie neatspoguļo visus 
iespējamos dilumkārtas tipus, kurus izmanto ceļu būvniecībai.  
 
Ceļa virsmas seguma trokšņa īpašības mainās atkarībā no tā nolietojuma un uzturēšanas. Laika 
gaitā seguma radītais troksnis palielinās. Izmantojot Direktīvā 2015/996 aprakstīto metodi, ceļa 
virsmas parametrus atvasina tā, lai tie būtu reprezentatīvi ceļa virsmas dilumkārtas tipa 
akustiskajiem parametriem, kas vidināti, ievērojot virsmas reprezentatīvo kalpošanas laiku (7 
gadi), pieņemot, ka tā tiek pienācīgi uzturēta. 
 
Direktīvā 2015/996 noteiktais references segums reprezentē tādu dilumkārtu, kas konstruēta, 
izmantojot segumus AC11 vai SMA11, un akustiskie parametri vidināti segas vecumam 2-7 gadi. 
AC11 un SMA11 ir galvenie ceļa seguma tipi, kas tiek izmantoti arī Latvijas valsts ceļu tīklā. 
 

Nr. Rekomendācija 

A-13 Autoceļu/ielu posmiem, kuru dilumkārta veidota no AC11 vai SMA11 vai akustiski tiem 

pielīdzināmiem seguma tipiem, korekcijas koeficientus nav nepieciešams piemērot. 

A-14 Autoceļu/ielu posmiem, kuru dilumkārta nav veidota no materiāliem, kas atbilst references 

seguma akustiskajiem parametriem, ir nepieciešams pielietot korekcijas koeficientus. Ir 

iespējams izmantot korekcijas koeficientus, kas noteikti Direktīvas 2015/996 F pielikumā, ja 

dilumkārtas akustiskie parametri atbilst kādam no pielikumā norādītajiem dilumkārtas tipiem. 

Ja autoceļa/ielas posma dilumkārtas īpašību dēļ nav iespējams pielietot F pielikumā noteiktos 

korekcijas koeficientus, ir ieteicams veikt mērījumus korekcijas koeficientu noteikšanai. 

  

Ceļa posma segumu raksturojošo ievades datu matrica 

 

Autoceļa/ielas 

posms 

Ceļa dilumkārtas tips Pielīdzināmais 

dilumkārtas tips 

Korekcijas koeficienti, 

kas noteikti mērījumos 

A    

B    

….    
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Ceļa garenslīpums 

 

Ceļa garenslīpumam ir divējāda ietekme uz transportlīdzekļa trokšņa emisiju:  
➢ pirmkārt, tas ietekmē transportlīdzekļa ātrumu un līdz ar to transportlīdzekļa rites un vilces 

trokšņa emisiju;  
➢ otrkārt, tas ietekmē gan dzinēja noslodzi, gan dzinēja apgriezienu skaitu (atkarībā no 

izvēlētā pārnesuma) un līdz ar to arī transportlīdzekļa vilces trokšņa emisiju.  
Direktīvā 2015/996 apskatīta tikai ietekme uz vilces troksni, pieņemot, ka ātrums ir nemainīgs. Ceļa 
garenslīpuma ietekmi uz vilces troksni ņem vērā, izdarot korekciju, kuras lielums ir atkarīgs no 
garenslīpuma, transportlīdzekļa ātruma un transportlīdzekļa klases. Korekciju vienādi attiecina uz 
visām oktāvu joslām. Lielākoties, izmantojot trokšņa kartēšanas programmatūras, ceļa 
garenslīpuma korekcijas aprēķināšana nav jāveic manuāli, bet to veic programmatūra, ņemot vērā 
zemes virsmas relatīvā augstuma izmaiņas. 
 
 

Nr. Rekomendācija 

A-15 Sagatavojot trokšņa modeli ieteicams izmantot reljefa datus, kas automātiski var tikt 

izmantoti par pamatu ceļa virsmas garenslīpuma korekcijas piemērošanai. 

A-16 Gadījumos, kad programmatūra automātiski neveic ceļa virsmas garenslīpuma aprēķināšanu, 

piemēram, konstruējot satiksmes pārvadus, tiltus, korekcija manuāli nosakāma katram 

autoceļa ielas posmam, ņemot vērā brauktuves faktisko garenslīpumu. 

A-17 Ja kustība pa brauktuvi ir divos virzienos un ceļa garenslīpums pārsniedz Direktīvas 2.2.4. 

punktā norādītās robežvērtības, pie kurām korekcija ir >0, tad,konstruējot brauktuvi modelī, 

nedrīkst izmantot A-10 rekomendācijā norādīto pieeju. Ja satiksmes plūsma ir divos virzienos, 

tad plūsma jāsadala divās daļās - vienai daļai piemēro korekciju par kustību ceļa kāpumā, bet 

otrai daļai – par kustību ceļa kritumā. 
 

 

Radžotu riepu izmantošana 

 

Ja katru gadu vairākus mēnešus nozīmīga daļa vieglo transportlīdzekļu satiksmes plūsmā ir aprīkoti 
ar radžotām riepām, tad ir jāņem vērā šī faktora ietekme uz rites troksni. Direktīva 2015/996 
nosaka, ka radžotu riepu izmantošanas gadījumos ir jāpiemēro korekcija, kas attiecināma uz 
transportlīdzekļu radītajām rites trokšņa emisijām. Korekcija tiek piemērota tikai 1. kategorijas 
transportlīdzekļiem. Rites trokšņa emisijas palielinājumu pielieto, ņemot vērā vieglo 
transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar radžotām riepām, īpatsvaru un tikai ierobežotā laika periodā 
(noteiktos mēnešos gada laikā).  
 
Līdz šim, veicot trokšņa stratēģisko karšu izstrādi Latvijā, radžotu riepu izraisītais trokšņa līmeņa 
palielinājums nav ņemts vērā, tāpat arī dati par radžoto riepu lietotāju daļu kopējā satiksmes 
plūsmā nav apkopoti. 
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Nr. Rekomendācija 

A-18 Līdz nākamajam trokšņu stratēģiskās kartēšanas posmam (2022. gadā) ieteicams vismaz 

aptuveni apzināt 1. kategorijas transportlīdzekļu skaitu, kas ziemas periodā izmanto radžotas 

riepas, lai, sagatavojot trokšņa modeļus, būtu iespējams piemērot Direktīvā 2015/996 

noteiktās korekcijas. 

A-19 Veidojot modeli, ieteicams pieņemt, ka radžotas riepas tiek izmantotas 7 mēnešus gadā jeb 

no 1. oktobra līdz 1. maijam, kad šādu riepu lietošanu atļauj nacionālais normatīvais 

regulējums. Radžotu riepu izmantošanas periodu ir iespējams samazināt, ja ar pētījumu 

rezultātiemvai citiem reprezentatīviem datiem ir iespējams apliecināt to, ka faktiskais 

lietošanas periods ir īsāks. 
 

 



 

18 

 SLIEŽU CEĻU 

TROKSNIS 

 

 

 
Šajā vadlīniju nodaļā ir analizēti tie trokšņa aprēķinu metožu nosacījumi, kas attiecināmi uz sliežu ceļu 

trokšņa avotu raksturošanu, vērtējot nepieciešamos ievades datus, to pieejamību (balstoties uz 

līdzšinējo praksi trokšņu stratēģisko karšu izstrādē), kā arī sniedzot rekomendācijas datu ieguvei un 

pielietošanai.  Trokšņa avoti, kas saistīti ar sliežu ceļu infrastruktūru (depo, iekraušanas/izkraušanas 

zonas, stacijas, zvani, staciju skaļruņi utt.), bet neraksturo vilcienu kustību normālos apstākļos, ir 

uzskatāmi par rūpnieciskā trokšņa avotiem (fiksētiem jeb stacionāriem trokšņa avotiem) un, ja 

nepieciešams, tie modelējami ar metodi, kas paredzēta rūpnieciskā trokšņa novērtēšanai. 

 

Saskaņā ar Direktīvu 2015/996 sliežu ceļa trokšņa emisijas ietekmē: 

➢ Izmantotā ritekļa veids,  

➢ Sliežu ceļa raksturlielumi,  

➢ Dzelzceļa satiksmes intensitāte,  

➢ Vilcienu kustības ātrums. 

 

Ritekļu klasifikācija 

Direktīvā 2015/996 aprakstītā metode sliežu ceļu transportlīdzekļu radītā trokšņa kartēšanai katru 

ritošā sastāva apakšvienību jeb ritekli (parasti lokomotīve, motorvagons, piekabvagons vai kravas 

vagons) definē kā trokšņa avotu, kuram raksturīgas noteiktas skaņas emisijas vērtības, kas saistītas 

ar rites, vilces un aerodinamiskā trokšņa emisijām. Direktīvā 2015/996 aprakstītā metode neietver 

emisijas faktorus noteiktiem ritekļu tipiem, tomēr, izstrādājot metodi, ir sagatavotas vadlīnijas 

nacionālo metožu, tajā skaitā Nīderlandē izstrādātās aprēķina metodes "RMR", izmantoto ritekļu 

kategoriju pielāgošanai CNOSSOS-EU aprēķinu metodēs definētajiem ritekļiem 1 . Direktīvā 

2015/996 aprakstītā metode ļauj definēt/mainīt katra ritekļa specifiskos raksturlielumus, 

piemēram, bremžu tipu, trokšņa mazināšanas risinājumus, kontaktfiltra vērtības, asu skaitu, vilces 

trokšņa emisijas, kas ir principiāli atšķirīga pieeja no līdz šim izmantotās Nīderlandē izstrādātās 

aprēķina metodes "RMR" pieejas, kura neparedzēja standarta ritekļu modificēšanu, izņemot 

gadījumus, kad, pamatojoties uz emisijas mērījumu datiem, varēja tikt noteikta jauna ritekļu 

kategorija. 

 

                                                      
1 https://circabc.europa.eu/sd/a/ebfc8895-79fd-44db-8782-c5b26f6b1e37/CNOSSOS-
EU%20Rail%20Equivalence%20Note_Final.pdf 
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Sagatavojot šīs vadlīnijas, tika analizētas līdz šim izmantoto ritekļu kategoriju lietošanas iespējas 

modelēšanas vajadzībām. Analīze tika balstīta uz mērījumu un modelēšanas datu analīzi skaidri 

identificējamām ritekļu grupām. Lai iegūtu analīzei nepieciešamo datu kopu, 2018. gadā tika veikti 

dzelzceļa trokšņa līmeņa mērījumi līnijas Rīga – Daugavpils tuvumā, reģistrējot trokšņa līmeni 

vairāk nekā 2 500 vilcienu garāmbraukšanas gadījumos. Trokšņa mērījumu laikā tika fiksēts ne tikai 

vilcienu radītais trokšņa līmenis, bet arī to kustības ātrums, kustības virziens, vagonu skaits un 

vagonu veids. Trokšņa modelēšanai izmantota programmatūra IMMI 2018. Plašāka informācija par 

mērījumu datu un modelēšanas rezultātu salīdzinājumu ir sniegta vadlīniju 1. pielikumā. 

 

Pamatojoties uz mērījumu un modelēšanas datu analīzes rezultātiem, ir sagatavotas 

rekomendācijas ritekļu klasifikācijai. Izmantojot turpmāk aprakstīto ritekļu klasifikatoru, iespējams 

nodrošināt augstu modelēto rezultātu ticamību Latvijas apstākļos. Vienlaikus jānorāda, ka 

klasifikators nav uzskatāms par emisijas faktoru datu bāzi. Klasifikatora sagatavošanai izmantoti 

dati par statistiski vidējā ritekļa emisijām, un modelēto vērtību salīdzināšana ar konkrēta vilciena 

radīto trokšņa līmeni var nedot vēlamo rezultātu. To apliecina arī veikto mērījumu rezultāti, kas 

liecina par to, ka vienas grupas ritekļu (piemēram, pasažieru elektrovilcieni), kas pārvietojas ar 

identisku ātrumu, trokšņa emisijas līmenis var atšķirties pat par 20 dB (A).  

 

Veicot mērījumu rezultātu salīdzināšanu ar modelētajiem rezultātiem, tika konstatēts, ka kravas 

vilcieniem, kuru sastāvu veido cisternas un hopervagoni, kā arī jauktiem kravas vilcienu sastāviem 

ir novērojama specifiskam vagonu tipam raksturīga sistemātiska emisijas līmeņa novirze, tādēļ 

šādiem sastāviem ir ieteicams piemērot specifisku labojumu. 

 

Ņemot vērā, ka kravas vilcienu sastāvu var veidot vagoni, par kuriem mērījumu laikā nav savākts 

pietiekams datu apjoms apakškategorijas izdalīšanai (piemēram, platformas, refrižerātorvagoni 

u.c.), ir iespējama jaunu kravas vilcienu apakškategoriju veidošana, ja, pamatojoties uz mērījumu 

rezultātiem, tiek fiksēts, ka esošās kategorijas nav izmantojamas konkrētā tipa emisiju 

raksturošanai. 

 

Šajās vadlīnijās, aplūkojot ritekļu radīto skaņas emisiju, nav vērtēta aerodinamiskā trokšņa 

komponente, jo šobrīd Latvijā izmantotajiem ritekļu tipiem aerodinamiskā trokšņa komponente ir 

maznozīmīga. 

 

Nr. Rekomendācija 

C-1 Latvijas dzelzceļa tīklā izmantotos ritekļus ir ieteicams klasificēt šādās grupās: 

1. Pasažieru dīzeļvilciens (piemēram, DR1 vai līdzvērtīgs) 

2. Pasažieru elektrovilciens (piemēram, ER2 vai līdzvērtīgs) 

3. Tālsatiksmes pasažieru dīzeļvilciens; 

4. Kravas vilciens: 

4.a. ar pusvagonu sastāvu; 

4.b. ar cisternu sastāvu; 

4.c. ar hopervagonu sastāvu; 
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4.d. ar jauktu vagonu sastāvu; 

4.e. ar citas grupas vagoniem (atvērtā kategorija). 

5. Kā atsevišķa kategorija ir izdalāmas lokomotīves, kas velk kravas vilcienu sastāvus, 

tālsatiksmes pasažieru vilcienu sastāvus vai pārvietojas pa sliežu ceļiem bez velkamā 

sastāva. 

 

Ritekļu pielāgošanas matrica 
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 (
A

) 

1. Cat. 6 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Diska 

bremze 

Dīzeļlokomotīve 

apm. 800 kW (1 

vagons) CNOOSOS-

EU 

4 - 

2. Cat. 1 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Čuguna 

bremze 

Elektriskā 

lokomotīve (1 

vagons) CNOOSOS-

EU 

4 - 

3. Cat. 6 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Diska 

bremze 
neņem vērā 4 - 

4.a. Cat. 4 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Čuguna 

bremze 
neņem vērā 4 - 

4.b. Cat. 4 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Čuguna 

bremze 
neņem vērā 4-6 +3 

4.c. Cat. 4 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Čuguna 

bremze 
neņem vērā 4 -1 

4.d. Cat. 4 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Čuguna 

bremze 
neņem vērā 4-6 +2 

4.e. Cat. 4 (RMR) 
920 

mm 

100 

kN/920 

mm 

Čuguna 

bremze 
neņem vērā 4-6 - 

5 

Dīzeļlokomotīve 

(apm. 2200 kW) 

CNOSSOS-EU 

920 

mm 

vai 

1200 

mm 

No 100 

kN/920 

mm līdz 

MAX. 

CNOSSOS-

EU 

Čuguna 

bremze 

Dīzeļlokomotīve 

apm. 2200 kW 

CNOOSOS-EU 

6 - 

 



 

21 

 

 

 

Ritekļu sastāvu konstrukcijas matrica 

 

Grupa 1. vagons 2. vagons 3. vagons ….. 

1 

1. grupas vagons 

ar vilces trokšņa 

labojumu 

1. grupas vagons  1. grupas vagons 1. grupas vagons 

2 

2. grupas vagons 

ar vilces trokšņa 

labojumu 

2. grupas vagons  2. grupas vagons 2. grupas vagons 

3 
5. grupas 

lokomotīve 
3. grupas vagons  3. grupas vagons 3. grupas vagons 

4 
5. grupas 

lokomotīve 

5. grupas 

lokomotīve vai 4. 

grupas vagons  

4. grupas vagons 4. grupas vagons 

 

 

Ar sliežu ceļa raksturlielumiem saistītās emisijas 

Direktīvā 2015/996 aprakstītā metode, salīdzinot ar Nīderlandē izstrādāto aprēķinu metodi "RMR", 

detalizē tos ar trokšņa emisiju saistītos aspektus, kas attiecināmi uz sliežu ceļu stāvokli, ņemot vērā 

ne tikai ar gulšņu veidu un ar triecientroksni saistītos aspektus, bet arī balasta blīvumu, sliežu ceļa 

nelīdzenumu, kā arī šņirkstēšanas (curve squeal) ietekmi uz kopējo trokšņa emisiju. 

 

Sliežu ceļi var atšķirties, jo to akustiskās īpašības nosaka un raksturo vairāki elementi. Parasti sliežu 
ceļu trokšņa emisiju visvairāk ietekmē šādi elementi: sliedes galviņas nelīdzenums, sliežu starpliku 
cietība, sliežu ceļa pamats, sliežu salaidumi un sliežu ceļa līknes rādiuss. Direktīvā 2015/996 ir 
ietverti iespējamie koeficienti ar sliežu ceļa specifiskajiem raksturlielumiem saistīto emisiju 
labojumu aprēķināšanai, kas ir nepieciešami pietiekami augstas precizitātes modeļa sagatavošanai, 
tomēr atsevišķu koeficientu piemērošana šobrīd Latvijā nav iespējama datu trūkuma dēļ. 
Nozīmīgākie trūkumi ir saistīti ar datiem par sliežu galviņas nelīdzenumu un sliežu ceļa pamatnes 
blīvumu. Šos trūkumus, atbilstoši zemāk norādītajām rekomendācijām, būtu vēlams novērst līdz 
nākamajam trokšņa stratēģisko karšu izstrādes posmam (2022. gads). 
 

Nr. Rekomendācija 

C-2 Šobrīd VAS “Latvijas dzelzceļš” rīcībā nav sistemātiski apkopotu datu par sliežu galviņas 

nelīdzenumu visos sliežu ceļu posmos, kuriem izstrādājamas trokšņa stratēģiskās kartes. Lai 

nodrošinātu trokšņa stratēģiskās kartes izstrādei nepieciešamos datus, līdz nākamajam kartes 

izstrādes periodam ir ieteicams veikt sliežu galviņas nelīdzenumu mērījumus atbilstoši 

standarta EN ISO 3095:2013 prasībām, nosakot vidējos sliežu galviņas nelīdzenuma 

koeficientus noteiktā dzelzceļa līnijas posmā vai dzelzceļa tīklā kopumā. 
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C-3 Līdz brīdim, kad būs pieejami sliežu galviņas nelīdzenumu raksturojoši koeficienti Latvijas 

dzelzceļa tīklam vai noteiktam sliežu ceļa posmam, ieteicams izmantot Direktīvas 2015/996 G 

pielikuma G-1 tabulā norādītos koeficientus, kas raksturo normāli uzturētas un gludas sliedes. 

C-4 Līdz šim, izstrādājot trokšņa stratēģiskās kartes, balasta blīvums netika ņemts vērā, bet 

pielietojot metodes, kas aprakstītas Direktīvā 2015/996, balasta blīvums ir jānorāda kā viens 

no ievades parametru raksturlielumiem. Ņemot vērā, ka šādi dati iepriekš nav izmantoti, ir 

ieteicams izvērtēt, vai, izmantojot esošos datus par balasta blīvumu, ir iespējams sliežu ceļa 

konstrukcijās izmantoto balastu  iedalīt šādās 3 grupās: 

➢ mīksts: 150-250 MN/m, 

➢ vidējs: 250-800 MN/m, 

➢ ciets: 800-1000 MN/m. 

Ja, izmantojot esošos datus, ir iespējams noteikt balasta blīvuma grupu katram sliežu ceļa 

posmam, kuram izstrādājamas trokšņa stratēģiskās kartes, papildus pasākumi nav 

nepieciešami. Balasta blīvuma dati nav nepieciešami sliežu ceļa posmiem, kuros izmantoti koka 

gulšņi. 

C-5 Ja esošās informācijas apjoms ir nepietiekams, lai noteiktu balasta blīvuma grupu visiem sliežu 

ceļa posmiem, kuriem izstrādājamas trokšņa stratēģiskās kartes, līdz nākamajam trokšņa 

stratēģiskās kartes izstrādes posmam (2022. gadā) ir ieteicams veikt pasākumus šādu datu 

iegūšanai un apkopošanai. Balasta blīvuma dati nav nepieciešami sliežu ceļa posmiem, kuros 

izmantoti koka gulšņi. 

C-6 Latvijas dzelzceļa tīklā šobrīd tiek izmantoti divu veidu gulšņi – betona monobloka gulšņi un 

koka gulšņi. VAS “Latvijas dzelzceļš” rīcībā ir precīza informācija par gulšņu veidu noteiktā sliežu 

ceļa posmā. Veidojot trokšņa modeli, piemēro Direktīvas 2015/996 G pielikuma G-3. tabulā 

norādītos labojumus. 

C-7 Sliežu ceļu posmus, kas šķērso tiltus, modelī ieteicams izdalīt kā atsevišķus trokšņa avotus, 

kuriem atkarībā no tilta konstrukcijas tipa piemēro Direktīvas 2015/996 G pielikuma G-7. 

tabulā norādītos labojumus.  

C-8 Sliežu ceļu posmus dzelzceļa staciju, šķirošanas parku teritorijās, kur dzelzceļa plūsmas 

novirzīšanai pa noteiktiem sliežu ceļiem ir izbūvētas viena līmeņa pārmijas, modelī ir ieteicams 

izdalīt kā atsevišķus trokšņa avotus, kuriem piemēro Direktīvas 2015/996 G pielikuma G4. 

tabulā norādītos labojumus.  

C-9 Ja sliežu ceļa līkuma rādiuss ir mazāks par 500 m, konstruējot modeli, ir ieteicams šos līkumus 

izdalīt kā atsevišķus trokšņa avotus, piemērojot skaņas emisijas korekcija, kas attiecināma uz 

šņirkstēšanu un norādīta Direktīvas 2015/996 2.3.2. punktā. 

 
Sliežu ceļus raksturojošo ievades datu matrica 

 

Posma 

identifikators 

Gulšņu 

veids 

Balasta 

blīvums 

Sliežu galviņas 

nelīdzenums 

Atzīme par 

pārmijām 

Atzīme par 

posmu uz 

tilta 

Atzīme par līkuma 

rādiusu, kas 

mazāks par 500m 

A       

B       

….       
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Satiksmes plūsma 

 

Satiksmes intensitāte un plūsmas ātrums ir galvenie faktori, kas ietekmē dzelzceļa radīto trokšņa 
līmeni noteiktā sliežu ceļa posmā. Datus par satiksmes intensitāti noteiktā sliežu ceļu posmā 
apkopo gan AS “Pasažieru vilciens” (iekšzemes pārvadājumi ar pasažieru dīzeļvilcieniem un 
elektrovilcieniem), gan VAS “Latvijas dzelzceļš” (tālsatiksmes pasažieru pārvadājumi, kravas 
pārvadājumi). Analizējot līdzšinējo praski trokšņa stratēģiskās kartēšanas jomā, var secināt, ka gan 
par vilcienu kustības intensitāti, gan par braukšanas ātrumu pieejamo datu apjoms un detalizācija 
nav pietiekama, lai raksturotu emisijas avotus ar Direktīvā 2015/996 norādīto precizitāti. 
 
Līdz šim, veicot trokšņa stratēģisko karšu izstrādi, ir izmantoti divu veidu dati, kas raksturo vilcienu 
kustības ātrumu noteiktā sliežu ceļu posmā – vidējais tehniskais ātrums vai maksimālais atļautais 
braukšanas ātrums. Maksimālā atļautā braukšanas ātruma izmantošanas gadījumā sliežu ceļu 
trokšņa emisijas līmenis tiek pārvērtēts, kartēs būtiski palielinot gan trokšņa ietekmei pakļauto 
teritoriju platību, gan ietekmei pakļauto iedzīvotāju skaitu, bet tehniskā ātruma izmantošanas 
gadījumā aprēķinos izmantotais trokšņa emisijas līmenis var būt ievērojami zemāks nekā faktiskais. 
 
Analizējot līdz šim izmantotos datus par satiksmes plūsmas intensitāti, var secināt, ka augstas 
precizitātes dati ir pieejami par pasažieru pārvadājumiem, kas kursē, ievērojot iepriekš noteiktu 
grafiku, bet datu kvalitāte par kravas pārvadājumiem, ņemot vērā iepriekš norādīto 
nepieciešamību klasificēt kravas pārvadājumus atkarībā no vilciena sastāvā ietilpstošo vagonu tipa, 
nav pietiekama. Līdz šim visi kravas vilcieni tika definēti kā viena kategorija, tomēr, ņemot vērā 
atšķirīgās emisijas vērtības, šādas pieejas izmantošana nākotnē var nebūt pietiekama, lai 
raksturotu emisijas avotus ar Direktīvā 2015/996 norādīto precizitāti. 
 

Nr. Rekomendācija 

C-10 Līdz nākamajam trokšņa stratēģisko karšu izstrādes posmam (2022. gadā) ir ieteicams uzlabot 

pieejamo datu kvalitāti par vilcienu faktisko kustības ātrumu sliežu ceļu posmos. Apzinoties, ka 

katra vilciena kustības ātruma datu ieguve un apstrāde var būt nesamērīgi dārga, ir ieteicams 

noteikt vidējo kustības ātrumu dažādām ritekļu kategorijām posmā, par pamatu izmantojot 

paraugkopu un grupējot vilcienus ātruma klasēs. Ja vilcienu kustības ātrums ir atšķirīgs 

noteiktos diennakts periodos, šīs izmaiņas ir ņemamas vērā, apkopojot datus par kustības 

ātrumu. 

C-11 Līdz nākamajam trokšņa stratēģisko karšu izstrādes posmam (2022. gadā) ir ieteicams uzlabot 

datu kvalitāti par vilcienu kustības intensitāti noteiktos sliežu ceļu posmos, identificējot kravas 

vilcienu pārvadāto vagonu veidu, atbilstoši C-1 rekomendācijā norādītajai grupai. 

C-12 Apkopojot datus par kravas vilcieniem, būtu nepieciešams iegūt kravas vilcienu sadalījumu,  

novērtējot to kravas vilcienu daļu, kuru vilkšanai tiek izmantota viena lokomotīve, un to kravas 

vilcienu daļu, kuru vilkšanai tiek izmantotas divas lokomotīves. 
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Kustības ātrumu raksturojošo ievades datu matrica dzelzceļa līnijas posmam 

 

Ritekļa 

kategorija 

30-40 km/h 40-50 km/h 60-70 km/h 70-80 km/h … 

1. 10% 20% 20% 40% 10% 

2.      

….      

 

Satiksmes intensitāti raksturojošo ievades datu matrica dzelzceļa līnijas posmam 

 

Ritekļa 

kategorija 

Satiksmes intensitāte 

dienas (07-19) periodā – 

vagonu skaits 

Satiksmes intensitāte 

vakara (19-23) periodā – 

vagonu skaits 

Satiksmes intensitāte 

nakts (23-07) periodā – 

vagonu skaits 

1.    

2.    

3.    

Lokomotīves 1 2 1 2 1 2 

4.a.       

4.b.       

….       
 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 RŪPNIECISKAIS 

TROKSNIS 

 

 

 
Šajā vadlīniju nodaļā ir analizēti tie trokšņa aprēķinu metožu nosacījumi, kas attiecināmi uz 

rūpniecisko trokšņa avotu raksturošanu, vērtējot nepieciešamos ievades datus, to pieejamību 

(balstoties uz līdzšinējo praksi trokšņu stratēģisko karšu izstrādē), kā arī sniedzot rekomendācijas 

datu ieguvei un pielietošanai.  

 

Rūpnieciskā trokšņa avoti pēc lieluma var būt ļoti dažādi. Tās var būt gan lielas rūpnīcas, gan nelieli, 

atsevišķi avoti, piemēram, instrumenti vai darbagaldi, ko izmanto rūpnīcās. Direktīva 2015/996 

nenosaka ne robežsliekšņus trokšņa avotiem, ne avotu veidus, kas obligāti jāņem vērā, izstrādājot 

trokšņa stratēģiskās kartes. Konkrētajam novērtējamajam avotam ir jāizmanto piemēroti 

modelēšanas paņēmieni. Atkarībā no lieluma un vairāku vienam rūpnieciskam objektam piederīgo 

atsevišķo avotu izvietojuma teritorijā tos var modelēt kā punktveida avotus, līnijveida avotus vai 

laukumveida avotus. Saskaņā ar Direktīvu 2015/996 rūpnieciskā trokšņa emisijas ietekmē: 

➢ Avota emitētā skaņas jauda,  

➢ Avota darbības laiks, darbības režīms,  

➢ Avota novietojums, izmēri, veids,  

➢ Avota vērsums. 

 

Trokšņa stratēģiskajās kartēs iekļaujamie rūpniecības avoti 

 

Direktīva 2002/49, Direktīva 2015/996, kā arī attiecināmie nacionālie normatīvie akti (likums “Par 
piesārņojumu” (15.03.2001.), 2014. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 16 “Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”) nenosaka, kādi rūpnieciskie avoti jāiekļauj trokšņa 
stratēģiskajās kartēs. Līdz šim izstrādātajās trokšņa stratēģiskajās kartēs par rūpnieciskā trokšņa 
avotiem tika definētas piesārņojošās darbības, kuru veikšanai ir nepieciešams saņemt A vai B 
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, un visi dzelzceļa kravu šķirošanas parki. Šī pieeja 
nodrošināja to, ka nozīmīga daļa vides trokšņa avotu, kas saistāmi ar rūpniecisko darbību, tika 
iekļauti trokšņa stratēģiskajās kartēs, tomēr noteiktas kategorijas atļaujas piešķiršana 
piesārņojošajai darbībai viennozīmīgi neliecina par to, ka šī darbība ir arī nozīmīgs trokšņa 
piesārņojuma avots. Tajā pašā laikā virkne nozīmīgu trokšņa avotu, kuru darbībai nav nepieciešams 
saņemt A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai to darbībai ir nepieciešams tikai C 
kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums, piemēram, elektropārvades apakšstacijas, 
ventilācijas un dzesēšanas bloki loģistikas centros, pakalpojuma objekti, kuros izvietoti nozīmīgi 
trokšņa avoti, netiek iekļauti trokšņa stratēģiskajās kartēs. Līdz nākamajam trokšņa stratēģisko 
karšu izstrādes periodam (2022. gads), līdzšinējo pieeju par trokšņa stratēģiskajās kartēs 
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iekļaujamajiem rūpnieciskajiem avotiem, būtu ieteicams pārskatīt, tajā skaitā, kontekstā ar 
nepieciešamajiem emisijas ievades datiem, fokusējoties uz nozīmīgākajiem trokšņa avotiem. 
 
Līdz šim Rīgas aglomerācijas pašvaldība, izstrādājot trokšņa stratēģiskās kartes, noteica kartē 
iekļaujamos rūpniecības objektus, emisiju definēšanai izmantojot standarta ievades datus – visu 
avotu klasifikāciju 4 grupās: smagās rūpniecības objekti, vieglās rūpniecības objekti, komerciālie 
objekti, ostas objekti. Šāda risinājuma izmantošana tika veikta atbilstoši Eiropas Komisijas darba 
grupas izstrādātajām vadlīnijām1. Iemesls, kādēļ rūpniecības trokšņa avotiem netika izmantoti 
faktiskie emisijas dati, ir saistīts ar šādu datu trūkumu. Proti, rūpniecības uzņēmumiem nav 
pienākums sniegt informāciju par to teritorijā izvietotajiem trokšņa avotiem tādā formā un 
apjomā, kas būtu pietiekams trokšņa stratēģisko karšu izstrādei. 
 
Saskaņā ar Direktīvas 2015/996 prasībām, standarta ievades datus un pieņēmumus var izmantot, 
ja faktisko datu vākšana radītu nesamērīgi lielas izmaksas, bet visus ievades datus, kas ietekmē 
avota emisijas līmeni, nosaka ar vismaz tādu pareizību, kas atbilst nenoteiktībai ± 2dB(A) avota 
emisijas līmenī. Izmantojot līdz šim lietotos standarta ievades datus, nav iespējams nodrošināt to, 
ka rūpniecisko avotu trokšņa emisijas tiek noteiktas ar prasīto pareizību. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka līdzšinējās pieejas izmantošana, piemērojot 
standarta ievades datus, nenodrošinās tādu rūpnieciskā trokšņa karšu izstrādi, kas atbilstu 
Direktīvas 2015/996 izvirzītajām prasībām, tādēļ līdz nākamajam trokšņa stratēģisko karšu 
izstrādes periodam (2022. gads) ir nepieciešams izvērtēt to, par kādiem rūpniecības avotiem un kā 
ir iespējams iegūt ievades datus, kas atbilstu Direktīvas 2015/996 izvirzītajām prasībām attiecībā 
uz emisijas datu precizitāti. 
 

Nr. Rekomendācija 

B-1 Ieteicams pārskatīt tās rūpnieciskā trokšņa avotu grupas, kas būtu iekļaujamas stratēģiskajās 

trokšņa kartēs. Par pamatu ieteicams izmantot likumā “Par piesārņojumu” noteiktās 

piesārņojošo darbību kategorijas, identificējot starp tām tās darbības, kuras potenciāli var radīt 

nozīmīgu trokšņa emisiju, un papildinot šo grupu ar darbībām, kuru darbību neregulē likums 

“Par piesārņojumu”, bet kuras potenciāli var radīt nozīmīgu trokšņa emisiju. 

B-2 Līdz nākamajam trokšņa stratēģisko karšu izstrādes periodam (2022. gads) ir ieteicams izvērtēt 

to, par kādiem rūpniecības avotiem ir iespējams iegūt ievades datus, kas atbilstu Direktīvas 

2015/996 izvirzītajām prasībām attiecībā uz emisijas datu precizitāti, kā arī rast risinājumus 

trūkstošo datu ieguvei.  Tā kā rūpnieciskā trokšņa avoti ir ļoti specifiski katram rūpniecības 

objektam, attiecīgās vērtības pēc vajadzības iegūst no vietējām, valsts vai starptautiskām 

datubāzēm vai ar mērījumiem. 

B-3 Līdz nākamajam trokšņa stratēģisko karšu izstrādes periodam (2022. gads) ieteicams 

Pilnveidot kārtību un precizēt informācijas apjomu, ko piesārņojošās darbības operators 

sniedz valsts pārvaldes institūcijām par rūpnieciskā trokšņa emisijas avotiem rūpniecības 

objektā. 
 

 

                                                      
1 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, Position 
Paper, European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2007 
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Rūpniecības trokšņa avotu mērīšanas metodes 

 

Direktīvas 2002/49 II pielikumā ir noteikti 3 standarti (ISO 8297:1994, EN ISO 3744:1995, EN ISO 
3746:1995), kas izmantojami trokšņa emisijas ievades datu ieguvei par rūpnieciskajiem trokšņa 
avotiem. Ņemot vērā, ka ar Direktīvas 2015/996 tekstu pilnībā tiek aizstāts Direktīvas 2002/49 II 
pielikums, spēku zaudē prasība, pielietot vienotus standartus rūpniecības avotu emisijas datu 
ieguvei. Lai gan šādas izmaiņas paredz elastīgāku pieeju datu ieguvei, tomēr tās var samazināt 
iegūto datu precizitāti un samazināt to ticamību. 
 

Nr. Rekomendācija 

B-4 Grozot 2014. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība”, ieteicams saglabāt prasības, kas nodrošina vienotu pieeju rūpniecisko 

avotu emisijas datu ieguvei. Pielietojamo mērīšanas metožu kopu ir iespējams paplašināt, 

nosakot, ka izmantojamas arī citas metodes, ja ar tām ir iespējams iegūt līdzvērtīgas vai 

augstākas kvalitātes datus kā tie, kas iegūstami ar normatīvajā aktā noteiktajām mērīšanas 

metodēm. 
 

 

Avota emitētā skaņas jauda 

 

Saskaņā ar Direktīvu 2015/996 trokšņa kartēšanai ir izmantojami dati par rūpnieciskā trokšņa 
avotu radīto skaņas jaudu oktāvu joslās diapazonā no 63 Hz līdz 8 kHz. Salīdzinoši bieži datubāzēs 
par rūpniecisko trokšņa avotu skaņas emisijas līmeni, kā arī iekārtu ražotāju sagatavotajās 
tehniskajās specifikācijās tiek sniegta informācija par kopējo avota radīto skaņas jaudas līmeni, 
nenorādot skaņas jaudas līmeni oktāvu joslās. Sagatavojot trokšņa modeli, šādi dati parasti tiek 
interpretēti, norādot kopējo skaņas jaudu kā skaņas jaudu 500 Hz oktāvu joslā. Datu interpretācija, 
norādot kopējo skaņas jaudu kā skaņas jaudu 500 Hz oktāvu joslā, var radīt nozīmīgu emisijas 
vērtību kļūdu, it īpaši, ja tiek raksturoti emisijas avoti, kuriem raksturīgas zemas frekvences trokšņa 
emisijas. Šī kļūda ir saistīta ar apstākli, ka zemas frekvences skaņas atmosfēras vājinājuma vērtības 
ir ievērojami zemākas nekā augstas frekvences skaņai. 
 

Nr. Rekomendācija 

B-5 Visu trokšņa stratēģiskajai kartēšanai izmantoto rūpnieciskā trokšņa avotu raksturošanai 

ieteicams izmantot datus, kas raksturo avotu radīto skaņas jaudu oktāvu joslās diapazonā no 

63 Hz līdz 8 kHz. 

B-6 Ja dati par avotu radīto skaņas jaudu oktāvu joslās diapazonā no 63 Hz līdz 8 kHz nav pieejami, 

bet ir pieejami dati par kopējo avota radīto skaņas jaudas līmeni, modelī šo vērtību ieteicams 

iekļaut kā skaņas emisiju oktāvu joslā, kas nav augstāka par 250 Hz. 

B-7 Ja par trokšņa avotu ir pieejami tā skaņas jaudu raksturojoši dati trešdaļoktāvu joslās, tos var 

iekļaut trokšņa modelī, neveicot pārrēķinu uz pilnām oktāvu joslām. 
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Avota darbības laiks, darbības režīms 

 

Trokšņa avota darbības laikam un darbības režīmam ir tieša ietekme uz skaņas emisijas līmeni. 
Proti, palielinoties avota darbības laikam noteiktā periodā, laikā izsvarotais skaņas emisijas līmenis 
pieaug. Ņemot vērā, ka trokšņa piesārņojumam ir noteikti atšķirīgi trokšņa robežlielumi katram 
diennakts periodam, kā arī to, ka sabiedrības veselību būtiskāk ietekmē augsts vides trokšņa 
līmenis nakts periodā, trokšņa kartēšanas kontekstā nozīmīgs ir avota darbības režīms diennakts 
griezumā. Lai nodrošinātu skaņas emisijas ievades datu atbilstību Direktīvā 2015/996 noteiktajam 
datu pareizības mērķim, sagatavojot modeļus trokšņa stratēģiskajai kartēšanai, ir svarīgi maksimāli 
precīzi norādīt rūpnieciskā avota darbības laiku un ņemt vērā darbības režīmu. 
 

Nr. Rekomendācija 

B-8 Trokšņa avotu raksturošanai izmanto pēc iespējas precīzākus datus par avota darbības laiku 

noteiktā diennakts periodā. Darbības laiku raksturojošie dati var tikt atvasināti no datiem, kas 

tiešā veidā nav iegūti trokšņa emisiju raksturošanai, piemēram, enerģijas patēriņa, 

motorstundu uzskaites datiem u.c. Darbības laika dati modelī tiek norādīti, kā vidējais darba 

stundu skaits noteiktā diennakts periodā, vērtējot gada vidējo diennakti. 

B-9 Ja precīzi dati par trokšņa avota darbības laiku nav pieejami, tad avota emisijas aprēķināšanai 

ir iespējams izmantot paraugkopas analīzi, kas ir reprezentatīva tipiska avota darbības režīma 

raksturošanai, ņemot vērā arī sezonālo dinamiku, ja avotu grupai tāda ir tipiska. 

B-10 Ja precīzi dati par trokšņa avota darbības laiku nav pieejami un paraugkopas analīzi nav 

iespējams veikt, tad avota darbības laiku var pielīdzināt piesārņojošās darbības atļaujā 

ietvertajiem nosacījumiem par darba stundām vai, ja šādi nosacījumi nav izvirzīti, atbilstoši 

atļaujā sniegtajai informācijai par iekārtas darba laiku. Šīs rekomendācijas pielietošanas 

gadījumā īpaša uzmanība ir pievēršama tiem rūpnieciskā trokšņa avotiem, kas var radīt trokšņa 

emisijas arī ārpus uzņēmuma darba laika, piemēram ventilācijas un dzesēšanas iekārtas, un 

šajos gadījumos jāveic avota darbības laika korekcijas. 
 

 

Avota novietojums, izmēri, veids 

 

Lai gan avota novietojumam nav tiešas ietekmes uz skaņas emisijas līmeni, tomēr tas ir uzskatāms 
par būtisku faktoru, kas jāņem vērā, sagatavojot trokšņa modeli. Avota novietojums attiecība pret 
trokšņa uztvērēju, trokšņa izkliedi ierobežojošām struktūrām, kas ir īpaši nozīmīgs aspekts 
rūpnieciskā trokšņa kontekstā, var būtiski ietekmēt trokšņa izkliedi, tādēļ, sagatavojot trokšņa 
modeli, ir vēlams iespējami precīzi norādīt avota atrašanās vietu, kā arī novietojumu attiecībā pret 
citiem teritorijā izvietotajiem elementiem. 
 
Avota izmēram var būt tieša ietekme gan uz trokšņa emisijas līmeni, gan uz trokšņa izkliedi. 
Salīdzinoši bieži liela izmēra trokšņa avoti nav uzskatāmi par homogēniem, bet gan par 
heterogēniem avotiem, kur noteiktas avota daļas trokšņa emisijas līmenis var būt atšķirīgs no citas 
daļas trokšņa emisijas līmeņa. Liela izmēra trokšņa avotu novietojums attiecībā pret trokšņa 
izkliedi ierobežojošām struktūrām kontekstā ar avota heterogenitāti var sekmēt neprecīzu trokšņa 
imisiju aprēķināšanu, ja ierobežojošās struktūras vienlīdz efektīvi neekranē visu trokšņa avotu. 
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Nr. Rekomendācija 

B-11 Punktveida trokšņa avota raksturošanai modelī ir vēlams pēc iespējas precīzāk definēt avota 

novietojumu gan horizontālā, gan vertikālā plaknē. Modelējot laukumveida un līnijveida 

trokšņa avotus, to novietojums horizontālajā un vertikālajā plaknē jānorāda, ņemot vērā 

avota dimensijas. Attiecībā uz laukumveida un līnijveida avotiem ir jāņem vērā, ka tie var būt 

novietoti vertikāli. Šādā gadījumā avots modelī ir raksturojams kā vertikāla plakne vai līnija. 

B-12 Modelējot punktveida avotus, kuru novietojums noteiktā telpā ir mainīgs, ir ieteicams šos 

avotus raksturot kā līnijveida vai laukumveida trokšņa avotus, skaņas jaudu uz līnijas metru 

vai laukuma kvadrātmetru proporcionāli atvedinot no avota kopējā darbības laika 

modelēšanas mērķiem definētajās avota robežās. 

B-13 Nelielus trokšņa avotus, kā arī līnijveida vai laukumveida trokšņa avotus, kuru lielākais izmērs 

ir mazāks par ½ no attāluma starp avotu un uztvērēju, var modelēt kā atsevišķu punktveida 

avotu. 

B-14 Lielu dimensiju trokšņa avotus, kuru skaņas emisija visās plaknēs vai to daļās nav homogēna, 

nav ieteicams modelēt kā punktveida avotus, neatkarīgi no B-13 rekomendācijā norādītajiem  

izvēles parametriem. Šādus avotus ir ieteicams modelēt, kā laukumveida vai līnijveida avotus, 

precīzi nosakot katras plaknes vai līnijas novietojumu. Precīzākai trokšņa kartēšanai var būt 

nepieciešams veikt lielas dimensijas avotu fragmentēšanu mazākos avotos vai avotu grupās. 
 

 

Avota vērsums 

 

Avota vērsums ir cieši saistīts ar ekvivalentā skaņas avota pozīciju attiecībā pret tuvējām virsmām. 
Tā kā Direktīvā 2015/996 aprakstītajā izplatīšanās metodē ņem vērā atstarošanos no tuvējām 
virsmām, kā arī skaņas absorbciju, ir nepieciešams rūpīgi apsvērt tuvējo virsmu izvietojumu pret 
avotu. Parasti var nošķirt divus gadījumus: 

➢ avota skaņas jaudu un vērsumu nosaka un norāda attiecībā pret konkrētu reālu avotu, kad 
tas atrodas brīvajā laukā (neņemot vērā reljefa ietekmi). Tas ir saskaņā ar definīcijām par 
izplatīšanos, ja pieņem, ka avotam tuvāk par 0,01 m nav tuvējās virsmas un ka virsmas, kas 
atrodas 0,01 m vai lielākā attālumā, ir iekļautas izplatīšanās aprēķinā, 

➢ avota skaņas jaudu un vērsumu nosaka un norāda attiecībā pret konkrētu reālu avotu, kad 
tas atrodas specifiskā vietā, un līdz ar to avota skaņas jauda un vērsums faktiski ir 
“ekvivalentā” jauda un vērsums, jo te ietilpst arī tuvējo virsmu ietekmes modelēšana. To 
definē kā “pusbrīvo lauku” saskaņā ar definīcijām par izplatīšanos. Šādā gadījumā 
modelētās tuvējās virsmas izplatīšanās aprēķinā neietver.  
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 GAISA KUĢU 

TROKSNIS 

 

 

 
Šajā vadlīniju nodaļā ir analizēti tie trokšņa aprēķinu metožu nosacījumi, kas attiecināmi uz gaisa 

satiksmes trokšņa avotu raksturošanu, vērtējot nepieciešamos ievades datus, to pieejamību 

(balstoties uz līdzšinējo praksi trokšņu stratēģisko karšu izstrādē), kā arī sniedzot rekomendācijas 

datu ieguvei un pielietošanai.  Saskaņā ar Direktīvu 2015/996 gaisa satiksmes trokšņa emisijas 

ietekmē: 

➢ Gaisa kuģa tips/modelis,  

➢ Gaisa kuģos izmantotie jaudas režīmi, 

➢ Gaisa kuģa masa,  

➢ Lidojuma procedūra un trajektorija.  

 

Gaisa kuģu tips 

Gaisa kuģu radītais trokšņa emisijas līmenis pacelšanās un nolaišanās procedūru izpildes laikā ir 

tiešā veidā atkarīgs no gaisa kuģa tipa vai modeļa. Direktīvas 2015/996 I pielikumā iekļautā gaisa 

kuģu trokšņa un lidtehnisko parametru datubāze (ANP) aptver vairumu esošo gaisa kuģu tipu, 

sniedzot emisijas aprēķināšanai nepieciešamās ievades vērtības. Par civilajā aviācijā biežāk 

izmantotajiem gaisa kuģiem trokšņa un lidtehniskie parametri sniegti līdz modeļa līmenim, bet par 

“mazajiem” gaisa kuģiem (gaisa kuģi ar maksimālo pacelšanās masu līdz 2 t, atbilstoši AzB 2008 / 

DIN 45684-1 2012) un helikopteriem – līdz grupas līmenim. 

 

Ja Direktīvā 2015/996 dati par kādu gaisa kuģu tipu vai tipa modifikāciju netiek sniegti, tiek 

rekomendēts pielīdzināt šos gaisa kuģus citiem līdzīgiem gaisa kuģu tipiem, kas iekļauti datubāzē. 

Paredzams, ka tipa pielīdzināšana gaisa kuģiem, kas tiek izmantoti civilajā aviācijā, nebūs 

problemātiska, bet līdzvērtīga tipa noteikšana militārajām (transporta un kaujas) lidmašīnām 

varētu būt neiespējama. Sagaidāms, ka, pielīdzinot jaunus gaisa kuģu tipus šobrīd ANP datubāzē 

iekļautajiem gaisa kuģu tipiem, to trokšņa emisijas līmenis visticamāk tiks pārvērtēts. 

 

Nr. Rekomendācija 

D-1 Veicot modeļa sagatavošanu trokšņa kartēšanai, emisijas ievades vērtību noteikšanu ir ieteicams 

balstīt uz Direktīvā 2015/996 ietverto ANP datubāzi. Gadījumos, kad ANP datubāzē nav iekļauts 

kāds gaisa kuģa tips, to ir vēlams pielīdzināt citam datubāzē esošam tipam, izvērtējot pielīdzināmā 

tipa lidtehnisko parametru atbilstību references tipam. Ņemot vērā, ka lidostā “Rīga”, kas šobrīd 

ir vienīgā lidosta, kurai ir izstrādājamas trokšņa stratēģiskās kartes, tiek veikts pastāvīgs trokšņa 

monitorings, tipa pielīdzināšanas pareizības pārbaudei ir ieteicams izmantot datus par 
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faktiskajiem trokšņa līmeņa mērījumiem, nepieciešamības gadījumā, veicot tipa vai lidtehnisko 

parametru pielāgošanu. 

D-2 Ja kādus gaisa kuģu tipus nav iespējams pielīdzināt ANP datubāzē iekļautajiem tipiem, ieteicams 

veikt šo gaisa kuģu trokšņa imisiju analīzi, izmantojot trokšņa monitoringa datus, un novērtēt visu 

nepielīdzināto gaisa kuģu trokšņa imisju ietekmi uz kopējo trokšņa līmeni. Ja nepielīdzināto gaisa 

kuģu trokšņa imisijas neietekmē kopējo trokšņa līmeni, proti, to kopējais trokšņa imisijas līmenis 

ir vismaz par 15 dB (A) zemāks par modelī iekļauto gaisa kuģu radīto trokšņa līmeni noteiktā 

diennakts periodā, tos lidostas trokšņa modelī var neiekļaut.  
 

 

Gaisa kuģos izmantotie jaudas režīmi, masa 

Salīdzinot Direktīvā 2015/996 aprakstīto metodi gaisa kuģu radītā trokšņa novērtēšanai ar līdz šim 

izmantoto metodi – ECAC.CEAC Doc. 29 "Standarta metode trokšņa kontūru aprēķināšanai ap 

civilajām lidostām" (2. redakcija), secināms, ka Direktīvā 2015/996 aprakstītās metodes 

pielietošanai ir nepieciešama detalizētāka informācija par gaisa kuģu lidtehniskajiem parametriem 

(jaudas režīmu, aizplākšņu stāvokli, faktisko pacelšanās masu) nekā līdz šim. Nozīmīgākās izmaiņas 

ir saistītas ar emisiju aprēķinu izlidošanas procedūrām, kuru raksturošanai ir nepieciešama 

informācija par gaisa kuģu faktisko masu, kas var ietekmēt izmantotos jaudas režīmus attiecībā 

pret noteiktu punktu uz zemes un lidojuma trajektoriju. Saskaņā ar ECAC.CEAC Doc. 29 "Standarta 

metode trokšņa kontūru aprēķināšanai ap civilajām lidostām" (2. redakcija) nosacījumiem ar 

izlidošanas procedūrām saistīto emisiju aprēķins tika veikts, pieņemot, ka gaisa kuģa izlidošanas 

masa ir līdzvērtīga 85% no tā maksimālās pacelšanās masas.  

 

Nr. Rekomendācija 

D-3 Veicot gaisa kuģu trokšņa emisiju raksturošanu, ieteicams ņemt vērā katra gaisa kuģa faktisko 

izlidošanas masu, atbilstoši projektējot lidojumu trajektoriju un izmantojot ANP datubāzē 

norādītās emisijas vērtības.  

D-4 Ja izlidojošo gaisa kuģu faktiskās masas datu ieguve un apstrāde prasa nesamērīgi lielus 

reursus, ir iespējams veikt ievades datu standartizāciju, par pamatu izmantojot paraugkopas 

analīzi. Šādā gadījumā aprēķinu rezultātu kalibrēšana, pamatojoties uz faktiskajiem trokšņa 

līmeņa mērījumu rezultātiem, ir obligāta.  
 

 

Lidojuma procedūra un trajektorija 

Direktīva 2015/996 nosaka, ka, lai noteiktu lidojuma trajektorijas, ir jāizmanto radaru dati, ja vien 

tie ir pieejami un ir pietiekami kvalitatīvi. Ir pieļaujams izmantot standarta ievadvērtības un 

pieņēmumus, lai modelētu maršrutus, nevis izmantotu no radaru datiem atvedinātas lidojumu 

trajektorijas, ja reālo datu vākšana ir saistīta ar nesamērīgi augstām izmaksām. Lai no kāda avota 

būtu iegūti lidojumu dati, katru atsevišķu gaisa kuģa operāciju (ielidošana un izlidošana) definē šādi 

parametri: lidojuma trajektorijas ģeometrija un gaisa kuģa trokšņa emisija, gaisa kuģim virzoties 

pa šo trajektoriju. 
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Trokšņa emisijas līmenis ir atkarīgs ne vien no lidojuma trajektorijas, bet arī no lidojuma 

procedūras veida (izlidošana, ielidošana), tādēļ trokšņa modelī katram lidojuma procedūras 

veidam ir nepieciešams konstruēt specifisku trajektoriju. Noteiktā laika periodā (diena, vakars vai 

nakts) veikto lidojumu procedūru dati ir saistāmi ar specifisko lidojuma trajektoriju. 

 

Gaisa kuģu lidojumu operācijas raksturojošo ievades datu matrica 
 

Lidojumu 

trajektorijas 

identifikators 

Procedūra 

(ielidošana/ 

izlidošana) 

Gaisa kuģa 

tipa 

identifikators 

Gaisa kuģa 

pacelšanās 

masa 

Lidojumu skaits 

Diena Vakars Nakts 

       

       

       

       
 

Nr. Rekomendācija 

D-5 Lidojuma trajektoriju konstruēšanai ir ieteicams izmantot radaru datus. Ja to pieļauj 

izmantotais programmnodrošinājums, katra lidojuma radītās emisijas ir ieteicamas aprēķināt 

šim lidojumam specifiskai trajektorijai. Ja pielietotā programmatūra nav izmantojama katras 

lidojuma trajektorijas modelēšanai, ir iespējams veikt līdzvērtīgu trajektoriju apvienošanu, 

ievērojot Direktīvā 2015/996 iekļautās prasības, kas attiecināmas uz segmentācijas tehniku un 

ceļa līniju laterālās izkliedes modelēšanu.  

D-6 Ja radaru dati par lidojumu procedūrām nav pieejami, lidojumu trajektoriju konstruēšanai ir 

pieļaujams izmantot aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP) aprakstītās lidojumu 

procedūras, ievērojot Direktīvā 2015/996 iekļautās prasības, kas attiecināmas uz 

segmentācijas tehniku un ceļa līniju laterālās izkliedes modelēšanu.  Šādā gadījumā aprēķinu 

rezultātu kalibrēšana, pamatojoties uz faktiskajiem trokšņa līmeņa mērījumu rezultātiem, ir 

obligāta. 

D-7 Lidojumu intensitātes raksturošanai pa noteiktām trajektorijām ir ieteicams izmantot faktiskos 

datus, ņemot vērā diennakts periodus. 

D-8 Ja gaisa kuģu radītā trokšņa novērtēšanai tiek izmantota D-6 rekomendācija un faktiskie 

lidojuma intensitāti raksturojošie dati noteiktai trajektorijai nav pieejami, kā arī prognozējot 

trokšņa piesārņojuma līmeni nākotnes scenārijiem, tuvinātus trajektoriju noslodzes datus ir 

iespējams atvasināt, veicot paraugkopas analīzi, kas reprezentē tipisku lidojumu intensitāti 

dažādos meteoroloģiskajos apstākļos. 
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IEVADS 
 
Pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp „Latvijas vides pārvaldības asociāciju” un SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment” (turpmāk tekstā – SIA ELLE), SIA ELLE ir veikusi trokšņa līmeņa 
monitoringu trīs punktos dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils tuvumā, reģistrējot trokšņa līmeni vairāk 
nekā 2 500 vilcienu garāmbraukšanas gadījumos. 
 
Trokšņa līmeņa monitoringu veica SIA ELLE Vides izpētes laboratorijas (akreditēta Latvijas Nacionālajā 
akreditācijas birojā, reģistrācijas Nr. LATAK-T-399-05-2009) personāls, atbilstoši standarta LVS EN ISO 
3095 „Dzelzceļa aprīkojums. Akustika. Dzelzceļa ritošā sastāva radītā trokšņa mērīšana” prasībām. 
Trokšņa mērījumu laikā tika fiksēts ne tikai vilcienu radītais trokšņa līmenis, bet arī to kustības ātrums, 
kustības virziens, vagonu skaits un vagonu veids. 
 
Sagatavotais pārskats ietver informāciju par testēšanas laiku un vietu, metodiku, mēraparatūru, trokšņa 
līmeņa mērījumu vietu raksturojumu, trokšņa līmeņa aprēķinu metodiku, kā arī rezultātu apkopojumu.   
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1. INFORMĀCIJA PAR TROKŠŅA LĪMEŅA MĒRĪJUMU VIETĀM 
 
1.1. Testēšanas laiks un vieta 

Trokšņa līmeņa mērījumi tika veikti trīs vietās pie dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils (skatīt 1. attēlu). 
Mērījumu vietas izvēlētas ievērojot sekojošus kritērijus: 

•  mikrofona tuvumā neatrastos atstarojošas virsmas; 

•  starp dzelzceļa līniju un trokšņa monitoringa iekārtu nebūtu nozīmīgu šķēršļu, piemēram, ēku;  

•  lai dominējošais trokšņa avots būtu vilcienu radītais troksnis.   

Divu nedēļu nepārtraukts monitorings veikts 25 m attālumā no dzelzceļa līnijas, savukārt, lai noteiktu 
trokšņa līmeņa samazinājumu 100 m attālumā no dzelzceļa, tika veikti 12 stundu paralēli mērījumi.  

Mērījumu vietas: 

1. „Dzelzceļa ēka 852. km”, Skrīveru novads, LV-5125, (koordinātes X 567827,67; Y 279270,60). Mērījumi 
veikti laika periodā no 2018. gada 15. jūlija līdz 29. jūlijam – 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas. 2018. 
gada 25. jūlijā veikti 12 stundu paralēli mērījumi 100 metru attālumā no dzelzceļa sliedēm. 

2. „Avotiņi”, Salaspils pagasts, LV-2121,(koordinātes X 518990,79; Y 302535,65). Mērījumi veikti laika 
periodā no 2018. gada 30. jūlija līdz 12. augustam – 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas. 2018. gada 7. 
augustā veikti 12 stundu paralēlie mērījumi 100 metru attālumā no dzelzceļa sliedēm. 

3. „Brūklenāji”, Jumprava, LV-5022(koordinātes X 560334,27; Y 281716,18). Mērījumi veikti laika periodā 
no 2018. gada 17. augusta līdz 31. augustam – 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas. 2018. gada 31. 
augustā veikti 12 stundu paralēlie mērījumi 100 metru attālumā no dzelzceļa sliedēm. 

 
1. attēls. Trokšņa līmeņa mērījumu vietu izvietojums (pārskata karte) 
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1.2. Metodika 

Trokšņa līmeņa mērījumus veica SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” laboratorijas 
(akreditācijas reģistrācijas nr. LATAK-T-399-05-2009) personāls, atbilstoši standartam LVS EN ISO 3095 
„Dzelzceļa aprīkojums. Akustika. Dzelzceļa ritošā sastāva radītā trokšņa mērīšana” prasībām. Mērījumu 
laikā tika reģistrēts ekvivalentais nepārtrauktais skaņas spiediena līmenis, LAeqT, dB (A) (par katru 
vilcienu, LpAeq,Tp.), maksimālais skaņas spiediena līmenis LAmax dB (A), minimālais skaņas spiediena līmenis 
LAmin dB (A), kā arī trokšņa līmenis frekvenču joslās (trešdaļoktāvās). Apstrādājot mērījumu rezultātus 
tika analizēts un vērtēts tikai vilcienu radītais troksnis, blakus esošie trokšņi, piemēram, automašīnu 
pārvietošanās netika ņemti vērā. Trokšņa mērījumu laikā tika fiksēts ne tikai vilcienu radītais trokšņa 
līmenis, bet arī noteikts vilcienu tips, kustības virziens, ātrums, kā arī vagonu skaits. Vērtējot vilcienu 
radīto troksni, tika izdalīti sekojoši vilcienu tipi: 

• Pasažieru elektrovilcieni – EV 

• Pasažieru dīzeļvilcieni – DV 

• Pasažieru dīzeļvilcieni (ekspresis) – XP 

• Kravas pusvagoni – PV 

• Kravas cisternas – CIST 

• Kravas Hopper tipa vagoni (graudu/minerālmēslu pārvadāšana) – HOP 

• Platformu vagoni (konteineriem, kokmateriāliem, tehnikai) – KONT 

• Jaukta sastāva kravas vilcieni, kur atšķirīgu tipu vagonu sajaukums ir lielāks par 10% no kopējā 
vilciena vagonu sastāva – MIX. 

Izvērstu informāciju par vilcienu tipu klasifikāciju ar vizuāliem piemēriem var aplūkot 1. pielikumā. 
 
1.3. Mēraparatūra 

Trokšņa līmeņa mērījumiem tika izmantotas kompānijas Wölfel Meβ system Software GMbH+Co K.G. 
ražotās trokšņa monitoringa iekārtas Noisy monitor. Nepārtrauktiem 24 stundu mērījumiem izmantota 
iekārta ar identifikācijas nr. 420, kas aprīkota ar 1 klases skaņas līmeņa mērītāju Larson Davis LD831 
identifikācijas nr. 0002778, savukārt paralēliem 12 stundu mērījumiem tika izmantota monitoringa 
iekārta ar identifikācijas Nr. 295, kas aprīkota ar 1 klases trokšņa līmeņa mērītāju Larson Davis LD824, 
identifikācijas Nr. 824A2972. Trokšņa monitoringa iekārtu darbības pārbaudei izmantots 1 klases 
kalibrators CAL250 114 dB, identifikācijas nr. 4413, izstrādātājs Larson & Davis Provo Engineering and 
Manufacturing Center.  
 
1.4. Trokšņa līmeņa mērījumu vietu raksturojums 

Trokšņa līmeņa mērījumu vieta pie Skrīveriem 
Vides trokšņa mērījumi veikti īpašumā „Dzelzceļa ēka 852. km”, Skrīveru novads, LV-5125 (skatīt 2. un 3. 
attēlu). Mērījumi veikti laika posmā no 2018. gada 15. jūlija līdz 29. jūlijam. Mikrofons novietots 4,5 m 
augstumā uz mīkstas pamatnes un 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils. Receptora 
tiešā tuvumā neatrodas atstarojošas virsmas. 60 m attālumā virzienā uz ziemeļaustrumiem no mikrofona 
atrodas Piekrastes iela (grants segums) un 940 metru attālumā virzienā uz dienvidaustrumiem Daugavas 
iela (autoceļš P32 Augšlīgatne - Skrīveri). 
2018. gada 25. jūlijā tika veikti 12 stundu paralēli mērījumi – 100 metru attālumā no dzelzceļa līnijas Rīga 
– Daugavpils. Paralēlo mērījumu laikā, mikrofons novietots 2,7 metru augstumā uz mīkstas pamatnes. 
Starp abām trokšņa monitoringa iekārtām atrodas Piekrastes iela. Galvenais trokšņa avots mērījumu 
laikā pasažieru elektrovilcienu, dīzeļvilcienu un kravas vilcienu kustība pa dzelzceļa sliedēm.   
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2. attēls. Nepārtraukto un paralēlo mērījumu veikšanas vieta Skrīveros 
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3. attēls. Trokšņa līmeņa mērījumu vieta 25 m attālumā no dzelzceļa sliedēm 
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Trokšņa līmeņa mērījumu vieta pie Salaspils 
Vides trokšņa mērījumi veikti īpašumā „Avotiņi”, Salaspils pagasts, LV-2121 (skatīt 4. un 5. attēlu). 
Nepārtraukti mērījumi veikti no 2018. gada 30. jūlija līdz 12. augustam. Mikrofons novietots 4,5 metru 
augstumā uz mīkstas pamatnes un 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas Rīga - Daugavpils. Receptora 
tiešā tuvumā neatrodas atstarojošas virsmas.  Aptuveni 15 m attālumā no mērījumu vietas virzienā uz 
ziemeļaustrumiem atrodas Saulrietu iela un 260 m attālumā, virzienā uz dienvidrietumiem – Salaspils 
memoriāla pievedceļš.  
2018. gada 7. augustā tika veikti 12 stundu paralēlie mērījumi–100 metru attālumā no dzelzceļa līnijas 
Rīga – Daugavpils. Paralēlo mērījumu laikā mikrofons novietots 2,7 metru augstumā uz mīkstas 
pamatnes. Starp abām trokšņa monitoringa iekārtām atrodas Saulrietu iela. Galvenais trokšņa avots 
mērījumu veikšanas laikā pasažieru elektrovilcienu, dīzeļvilcienu un kravas vilcienu kustība pa dzelzceļa 
sliedēm  
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4. attēls. Nepārtraukto un paralēlo mērījumu veikšanas vieta (pie Salaspils) 
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5. attēls. Trokšņa līmeņa mērījumu vieta 25 m attālumā no dzelzceļa sliedēm 
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Trokšņa līmeņa mērījumu vieta pie Jumpravas 
Vides trokšņa mērījumi veikti īpašumā „Brūklenāji”, Jumprava, LV-5022 (skatīt 6. un 7. attēlu). Mērījumi 
veikti laika posmā no 2018. gada 17. augusta līdz 31. augustam. Mikrofons novietots 4,5 m augstumā uz 
mīkstas pamatnes un 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils. Receptora tiešā tuvumā 
neatrodas atstarojošas virsmas. 65 m attālumā no mērījuma vietas virzienā uz ziemeļaustrumiem 
atrodas Meža iela (autoceļš V974 Dzelmes - Veckrape), 660 m attālumā virzienā uz ziemeļrietumiem 
Daugavas iela (autoceļš V987) un 625 m attālumā virzienā uz dienvidiem Dārziņu iela (autoceļš V974). 
2018. gada 31. augustā tika veikti 12 stundu paralēlie mērījumi – 100 metru attālumā no dzelzceļa līnijas 
Rīga – Daugavpils. Paralēlo mērījumu laikā mikrofons novietots 2,7 metru augstumā uz mīkstas 
pamatnes. Starp abām trokšņa monitoringa iekārtām atrodas Meža iela. Galvenais trokšņa avots 
mērījumu veikšanas laikā pasažieru elektrovilcienu, dīzeļvilcienu un kravas vilcienu kustība pa dzelzceļa 
sliedēm 
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6. attēls. Nepārtraukto un paralēlo mērījumu veikšanas vieta (pie Jumpravas) 
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7. attēls. Trokšņa līmeņa mērījumu vieta 25 m attālumā no dzelzceļa sliedēm 
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2. TROKŠŅA LĪMEŅA APRĒĶINU METODIKA 

 
2.1. Programmatūra un trokšņa rādītāji 

Aprēķinu modeļa sagatavošanai izmantota Wölfel Meβ system Software GMbH+Co K.G izstrādātā 
programmatūra IMMI 2018 (licences numurs S72/317). Trokšņa rādītāju novērtēšana veikta, izmantojot 

Eiropas Komisijas izstrādāto metodiku CNOSSOS-EU. 
 
Lai salīdzinātu nomērīto vilcienu radīto trokšņa piesārņojuma līmeni ar modelēto vērtību, tika piemērots 
diennakts trokšņa rādītājs – Ldvn, kas raksturo vides trokšņa radīto kopējo diskomfortu. Tas ir A-
izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (dB(A)), kas norādīts standartā LVS ISO 1996-2:2008 
„Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2 daļa: Vides trokšņa līmeņu 
noteikšana” un noteikts, ņemot vēra visu diennakts periodu gada laikā. 
 
12 stundu paralēlo trokšņa līmeņa mērījumu rezultātu salīdzināšanai ar modelēto vērtību, tika piemērots 
dienas trokšņa rādītājs – Ldiena, kas raksturo diskomfortu dienas laikā. Tas ir A-izsvarotais ilgtermiņa 
vidējais skaņas līmenis (dB (A)), kas noteikts standartā LVS ISO 1996-2:2008 „Akustika. Vides trokšņa 
raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2 daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana” un kas raksturo gada 
vidējo trokšņa līmeni dienas periodā.  Noteikts, ņemot vēra visas dienas (kā diennakts daļu) gada laikā. 
 
2.2. Pārskats par aprēķinu modelī izmantotajiem datiem 

Kā jau minēts iepriekš, nomērītie vilcieni tika klasificēti pēc to tipa. Kā vilcienu sastāva veidi tika izdalīti: 

• Pasažieru elektrovilcieni – EV 

• Pasažieru dīzeļvilcieni – DV 

• Pasažieru dīzeļvilcieni (ekspresis) – XP 

• Kravas pusvagoni – PV 

• Kravas cisternas – CIST 

• Kravas Hopper tipa vagoni (graudu/minerālmēslu pārvadāšana) – HOP 

• Platformu vagoni (konteineriem, kokmateriāliem, tehnikai) – KONT 

• Jaukta sastāva kravas vilcieni, kur atšķirīgu tipu vagonu sajaukums ir lielāks par 10% no kopējā 
vilciena vagonu sastāva – MIX. 

 
Neatkarīgi no mērījumu veikšanas vietas, kā dominējošie vilcienu tipi tika identificēti – elektrovilcieni 
(EV), pasažieru dīzeļvilcieni (DV), kravas pusvagoni (PV), kā arī jaukta tipa kravas vilcieni (MIX). 
Informācija par aprēķinu modelī izmantotajiem vilcieniem, to tipiem un skaitu apkopota 1. tabulā.  
 
1. tabula. Aprēķinu modelī izmantoto vilcienu skaits un tips 

Vilciena tips Kustības virziens 
Skaits 

1. Skrīveri 2. Salaspils 3. Jumprava 

EV Daugavpils - Rīga 104 284 90 

EV Rīga - Daugavpils 107 269 90 

DV Daugavpils - Rīga 98 81 87 

DV Rīga - Daugavpils 94 70 93 

PV Daugavpils - Rīga 91 76 68 

PV Rīga - Daugavpils 67 73 61 

MIX Daugavpils - Rīga 52 43 46 

MIX Rīga - Daugavpils 89 62 63 

CIST Daugavpils - Rīga 22 15 6 

CIST Rīga - Daugavpils 21 11 3 

XP Daugavpils - Rīga 21 21 18 

XP Rīga - Daugavpils 17 18 19 
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Vilciena tips Kustības virziens 
Skaits 

1. Skrīveri 2. Salaspils 3. Jumprava 

HOP Daugavpils - Rīga 15 24 10 

HOP Rīga - Daugavpils 11 12 14 

KONT Daugavpils - Rīga 2 2 - 

KONT Rīga - Daugavpils 1 1 - 

 
 
Topogrāfiskā informācija 
 
Informācija par aprēķinu modeļa izstrādei izmantoto topogrāfisko informāciju apkopota 2. tabulā. 

2. tabula. Aprēķinu modelī izmantotā topogrāfiskā informācija 

Datu kopa Informācijas sniedzējs Apraksts 

Reljefs 
Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

Horizontāles ar soli 0,5 m 

Ēkas, būves  
Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

Informācija par ēku, būvju novietojumu no 
topogrāfiskā plāna M 1:10 000, savukārt ēku un 
būvju stāvu skaits noteikts izmantojot „Google” 
pakalpojumu Street View un topogrāfisko plānu M 
1:10 000. 

Zemes virsmas 
segums 

Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

Zemes virsmas seguma informācija no topogrāfiskās 
kartes M 1:10 000 

Ceļu, sliežu ceļu 
novietojums 

Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

Dati no topogrāfiskās kartes M 1:10 000 
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2.3. Rezultātu apkopojums 

Informācija par nomērīto un modelēto vilcienu radīto trokšņa līmeni pa vilcienu tipiem, 25 metru attālumā no dzelzceļa līnijas, attēlota 3. tabulā. Veicot 
mērījumu rezultātu salīdzināšanu ar modelētajiem rezultātiem, tika konstatēts, ka kravas vilcieniem, kuru sastāvu veido cisternas un hopervagoni, kā 
arī jauktiem kravas vilcienu sastāviem ir novērojama specifiskam vagonu tipam raksturīga emisijas līmeņa novirze. Nomērīto konteinertipa kravas 
vilcienu datu kopa nav pietiekama, lai izdarītu secinājumus. 
 
3. tabula. Nomērītais un modelētais trokšņa līmenis 25 m attālumā no dzelzceļa sliedēm diennakts trokšņa rādītājam (Ldvn) 

1 vieta (Skrīveri) 2 vieta (Salaspils) 3 vieta (Jumprava) Vidējā 
novirze 
tipam, 
dB(A) 

Tips 
Mērītie 
vilcieni 

Modelētie 
vilcieni 

Starpība, 
dB(A) 

Tips 
Mērītie 
vilcieni 

Modelētie 
vilcieni 

Starpība, 
dB(A) 

Tips 
Mērītie 
vilcieni 

Modelētie 
vilcieni 

Starpība, 
dB(A) 

Lden, dB(A) Lden, dB(A) Lden, dB(A) 

EV 61,7 60,6 1,1 EV 63,6 63,4 0,2 EV 58,1 58,3 -0,2 0,4 

DV 51,7 50,1 1,6 DV 51,9 49,2 2,7 DV 52,4 51,2 1,2 1,8 

XP 53,4 54,9 -1,5 XP 54,8 55,1 -0,3 XP 54,0 55,4 -1,4 -1,1 

PV 65,4 66,4 -1,0 PV 63,9 64,4 -0,5 PV 63,9 63,6 0,3 -0,4 

MIX 67,6 65,7 1,9 MIX 65,3 62,2 3,1 MIX 65,3 62,1 3,2 2,7 

CIST 64,3 61,3 3,0 CIST 59,3 54,3 5,0 CIST 57,5 53,2 4,3 4,1 

HOP 54,4 57,2 -2,8 HOP 58,4 60,4 -2,0 HOP 54,1 55,3 -1,2 -2,0 

KONT 40,1 42,3 -2,2 KONT 39,4 46,0 -6,6 KONT - - - -4,4 

KOPĀ 71,5 70,6 0,9 KOPĀ 70,0 69,2 0,8 KOPĀ 68,9 67,5 1,4 1,0 

12 stundu paralēlo trokšņa līmeņa mērījumu rezultātu salīdzinājums ar modelēto vērtību 25 m un 100 m attālumā sniegts 4. tabulā.  

4. tabula. 12 stundu paralēlo trokšņa līmeņa mērījumu rezultātu salīdzinājums ar modelēto vērtību 25 un 100 metru attālumā no dzelzceļa sliedēm dienas 
trokšņa rādītājam (Ldiena)  

1 vieta (Skrīveri) 2 vieta (Salaspils) 3 vieta (Jumprava) 

Attālums no 
sliedēm 

Mērītie 
vilcieni 

Modelētie 
vilcieni 

Starpība, 
dB(A) 

Attālums no 
sliedēm 

Mērītie 
vilcieni 

Modelētie 
vilcieni 

Starpība, 
dB(A) 

Attālums no 
sliedēm 

Mērītie 
vilcieni 

Modelētie 
vilcieni 

Starpība, 
dB(A) 

Ldiena (12h), dB(A) Ldiena (12h), dB(A) Ldiena (12h), dB(A) 

25 m 68,0 66,5 1,5 25 m 69,5 67,6 1,9 25 m 67,1 66,6 0,5 

100 m 55,3 57,0 -1,7 100 m 57,5 56,7 0,8 100 m 55,9 57,3 -1,4 

Samazinājums, 
dB(A) 

12,7 9,5 - 
Samazinājums, 

dB(A) 
12,0 10,9 - 

Samazinājums, 
dB(A) 

11,2 9,3 - 
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8. līdz 14. attēlā ir atspoguļota informācija par vilcienu pārvietošanās ātrumu un to radīto atšķirīgo 
trokšņa līmeni. Katrā ātruma intervālā datu kopu veido vismaz 5 nomērīti vilcieni. Veidojot datu kopas, 
mērījumu vietas tika apvienotas. Attēlos ar D–R apzīmēta vilcienu kustība virzienā Daugavpils – Rīga, bet 
ar R–D kustība virzienā Rīga – Daugavpils. Veikto mērījumu rezultāti, liecina par to, ka pat vienas grupas 
vilcieniem, kas pārvietojas ar identisku ātrumu, trokšņa emisijas līmenis var atšķirties pat par 20 dB (A).  
 

 
8. attēls. Elektrovilcienu pārvietošanās ātrums un to radītais trokšņa līmenis 

 

 
9. attēls. Pasažieru dīzeļvilcienu pārvietošanās ātrums un to radītais trokšņa līmenis 
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10. attēls. Pasažieru ekspress dīzeļvilcienu pārvietošanās ātrums un to radītais trokšņa līmenis 

 
11. attēls. Kravas pusvagonu vilcienu pārvietošanās ātrums un to radītais trokšņa līmenis 
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12. attēls. Jaukta tipa kravas vilcienu pārvietošanās ātrums un to radītais trokšņa līmenis 

 

 
13. attēls. Cisternu kravas vilcienu pārvietošanās ātrums un to radītais trokšņa līmenis 
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14. attēls. Hopper tipa kravas vilcienu pārvietošanās ātrums un to radītais trokšņa līmenis 
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Vilciena tips 
Vilciena tipa 
apzīmējums 

Attēls 

Elektrovilcieni EV 

 

Dīzeļvilcieni (pasažieru) DV 

 

Dīzeļvilcieni (ekspresis) XP 

 

Kravas pusvagoni PV 

 

Kravas cisternas CIST 

 

“Hopper”tipa 
(graudu/minerālmēslu) 

vagoni 
HOP 

 



Kravas platformas 
(konteineri) 

KONT 

 
 
Attēli: 
(PV, CIST, HOP, KONT, VAG) http://euroimpex.lv/information/types-of-railroad-cars/ 
(XP) http://l-ekspresis.eu/fileadmin/user_upload/_MG_7347-1414596564-O_01.jpg 
(DV) https://www.redzet.lv/code/V-064-
11/view/Pasa%C5%BEieru_d%C4%ABze%C4%BCvilciens 
(REM) 
https://infrastruktura.ldz.lv/sites/infrastruktura.ldz.lv/files/field/image/DSC_2398_0.JPG 
(LOK) https://rss.ldz.lv/sites/serviss.ldz.lv/files/Vilciens.PNG 
(EV) https://scontent-yyz1-
1.cdninstagram.com/vp/c26304ba99dbcabfa7f61b90277355b2/5C728AFE/t51.2885-
15/sh0.08/e35/s750x750/42678554_1035215373325382_2279602842474377118_n.jpg?ig_
cache_key=MTg4MDYyMDY1NDMzODEwMjA1OA%3D%3D.2 
 

http://euroimpex.lv/information/types-of-railroad-cars/
http://l-ekspresis.eu/fileadmin/user_upload/_MG_7347-1414596564-O_01.jpg
https://www.redzet.lv/code/V-064-11/view/Pasa%C5%BEieru_d%C4%ABze%C4%BCvilciens
https://www.redzet.lv/code/V-064-11/view/Pasa%C5%BEieru_d%C4%ABze%C4%BCvilciens
https://infrastruktura.ldz.lv/sites/infrastruktura.ldz.lv/files/field/image/DSC_2398_0.JPG
https://rss.ldz.lv/sites/serviss.ldz.lv/files/Vilciens.PNG
https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/c26304ba99dbcabfa7f61b90277355b2/5C728AFE/t51.2885-15/sh0.08/e35/s750x750/42678554_1035215373325382_2279602842474377118_n.jpg?ig_cache_key=MTg4MDYyMDY1NDMzODEwMjA1OA%3D%3D.2
https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/c26304ba99dbcabfa7f61b90277355b2/5C728AFE/t51.2885-15/sh0.08/e35/s750x750/42678554_1035215373325382_2279602842474377118_n.jpg?ig_cache_key=MTg4MDYyMDY1NDMzODEwMjA1OA%3D%3D.2
https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/c26304ba99dbcabfa7f61b90277355b2/5C728AFE/t51.2885-15/sh0.08/e35/s750x750/42678554_1035215373325382_2279602842474377118_n.jpg?ig_cache_key=MTg4MDYyMDY1NDMzODEwMjA1OA%3D%3D.2
https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/c26304ba99dbcabfa7f61b90277355b2/5C728AFE/t51.2885-15/sh0.08/e35/s750x750/42678554_1035215373325382_2279602842474377118_n.jpg?ig_cache_key=MTg4MDYyMDY1NDMzODEwMjA1OA%3D%3D.2
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