
1. Pagrindinių automobilių kelių strateginis triukšmo kartografavimas A13 kelyje 
2012 m. buvo parengti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 

m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos 

įgyvendinimo 2008–2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų 

reikalavimais ir rekomendacijomis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 6 d. 

įsakymu Nr. 3-785 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių 

strateginiai triukšmo žemėlapiai; jiems pritarė Triukšmo prevencijos taryba. Kartografuotas kelio A13 

ruožas yra 0,00-24,77 km. Planuojamas rekonstruoti kelio A13 ruožas 12,1-19,2 km patenka tarp 

kartografuotų kelių, kur eismas >3 mln. aut./metus. Kartografavimo duomenyse, aprašant  naudotą eismą, 

pateikiama, kad skaičiavimams buvo naudojami faktiniai 2011 m. eismo intensyvumo ir greičio matavimo 

duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Kelio A13 0,00-24,77 km eismo 

intensyvumas 9386-20838 aut./parą, iš kurių sunkusis autotransportas sudaro 6,7-7,0 %, o vidutinis 

autotransporto greitis 84,9-91,6 km/h.  

Remiantis triukšmo kartografavimo žemėlapiais kelio A13 ruože 12,1-19,2 km viršnorminio 

triukšmo zona Ldvn (65 dBA) siekė iki 40 m nuo kelio A13 važiuojamosios dalies krašto, o viršnorminio 

triukšmo zona Lnakties (55 dBA) siekė iki 45 m nuo kelio A13 važiuojamosios dalies krašto; zonos vietomis 

nežymiai kinta priklausomai nuo aplinkos sąlygų (užstatymo pastatais, reljefo ir t.t.), žr. žemiau iškarpas iš 

triukšmo kartografavimo žemėlapių Lnakties ir Ldvn Prienų r. (informacijos šaltinis: 

http://www.eismoinfo.lt/eismo-zemelapis). 

 

2. Triukšmo prevencijos veiksmų plano duomenys 

2013 m. parengtas pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014–2018 metams, 

kuris patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. 

rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-351. Į šį triukšmo prevencijos veiksmų planą patenka kelio A13 ruožas 0,00-

24,77 km, kuris buvo kartografuotas. Triukšmo prevencijos veiksmų plano dokumente rekomenduojamos 

priemonės (dokumento 9-10  p.) – „langų keitimas, želdiniai pavienių gyvenamųjų pastatų apsaugai (bus 

rengiami projektai)“.  
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1.1 pav. Triukšmo sklaida 12,1-19,2 km iš strateginio triukšmo kartografavimo, Lnakties  

dBA  

 
 



 

 
1.2 pav. Triukšmo sklaida 12,1-19,2 km iš strateginio triukšmo kartografavimo, Ldvn  

dBA  

 

 


