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IEVADS 
 
SIA  “Estonian,  Latvian  &  Lithuanian  Environment”  (SIA  ELLE),  pēc  SIA  „Jaunais 
Mežaparks”  pasūtījuma,  ir  sagatavojusi  vides  trokšņa  novērtējumu  Rīgas  pilsētā 
plānotajam dzīvojamās apbūves masīvam.  
 
Novērtējums veikts saskaņā ar  līgumu, kas 2012. gada 26. septembrī noslēgts starp 
SIA  „Jaunais Mežaparks”  (Pasūtītājs)  un  SIA  ELLE  (Izpildītājs),  un  ievērojot  Latvijas 
Republikas  normatīvajos  aktos  noteikto  kārtību,  kādā  veicams  vides  trokšņa 
novērtējums. Darba  izpildei nepieciešamo  informāciju par plānoto projektu sniedza 
Pasūtītājs.  
 
Atskaite  ietver  informāciju  par  trokšņa  novērtējumam  izmantoto  programmatūru, 
aprēķinu  metodēm,  novērtēšanai  izmantotajiem  trokšņa  rādītājiem  un  trokšņa 
avotiem, kā arī novērtējuma rezultātus: 

 trokšņa  līmeņa  prognozi,  kas  sagatavota  atbilstoši  normatīvajos  aktos 
noteiktajām prasībām; 

 trokšņa  līmeņa  atbilstības  vides  trokšņa  robežlielumiem  izvērtējumu 
(atbilstoši  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  2004.  gada  13.  jūlija 
noteikumu  Nr.  597.  “Trokšņa  novērtēšanas  un  pārvaldības  kārtība”  (ar 
grozījumiem, kas veikti līdz 01.07.2010.) prasībām); 

 rekomendējamo  troksni  samazinošo  pasākumu  sarakstu,  kā  arī  trokšņa 
ietekmes novērtējumu pēc pasākumu realizācijas. 

 
Atskaites pielikumā pievienoti trokšņa mērījumu testēšanas pārskati. 
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1. INFORMĀCIJA PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS TERITORIJU UN TROKŠŅA AVOTIEM  
 

1.1. Paredzētās darbības teritorijas raksturojums 
 
Projekta „Jaunais Mežaparks”  ietvaros paredzēts  izveidot  jaunu dzīvojamo teritoriju 
starp G. Zemgala gatvi, Ķīšezera  ielu, Kokneses prospektu un Glika  ielu Rīgā, bijušās 
armijas  daļas  teritorijā  (skat.  1.  attēlu).  Projekta  ietvaros  minētajā  teritorijā 
paredzēts izvietot vairākus desmitus mazstāvu dzīvojamo ēku.  
 
Paredzētās darbības  teritorijā  šobrīd demontētas bijušās armijas daļas  ēkas, un no 
trokšņa  izplatības  viedokļa  teritorija  uzskatāma  par  atklātu  (skat.  2.,  3.  attēlu). 
Paredzētās darbības teritorijas reljefs ir salīdzinoši līdzens. 
 
Saskaņā  ar  Rīgas  pilsētas  attīstības  plānu  paredzētās  darbības  teritorijas  plānotā 
atļautā  izmantošana  ir  centru  apbūves  teritorija.  Tomēr,  ņemot  vērā,  ka  teritorijai 
tiks  izstrādāts  lokālplāns,  kura  ietvaros  šo  zonējumu  paredzēts  mainīt,  trokšņa 
novērtējuma ietvaros teritorija vērtēta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.  
 

 
 

1. attēls. Paredzētās darbības teritorijas novietojums 
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2. attēls. Skats uz G. Zemgala gatvi  3. attēls. Skats uz Kokneses un Ķīšezera 
ielu 

 
1.2. Trokšņa avotu izvietojums 
 
Šobrīd paredzētās darbības teritorijā nozīmīgāko troksni rada autotransporta kustība 
pa  tuvumā  esošajām  ielām.  Uz  austrumiem  no  paredzētās  darbības  teritorijas 
atrodas Kokneses prospekts, uz dienvidaustrumiem – Ķīšezera iela, bet rietumu daļā 
paredzētās darbības teritorija robežojas ar G. Zemgala gatvi un pārvadu pār Gaujas 
ielu  (skat.  1.  attēlu).  Uz  ziemeļiem  no  paredzētās  darbības  teritorijas  novietotas 
vairākas mazas ielas, kas nav uzskatāmas par nozīmīgiem trokšņa avotiem. 
 
Par  nozīmīgu  trokšņa  avotu  uzskatāma  arī  tramvaja  līnija,  kas  robežojas  ar 
paredzētās  darbības  teritoriju  un  novietota  paralēli  Kokneses  prospektam  un 
Ķīšezera ielai. 
 
Pamatojoties uz 2012. gada rudenī veiktās teritorijas apsekošanas un trokšņa līmeņa 
mērījumu  rezultātiem, citi nozīmīgi  trokšņa avoti paredzētās darbības  teritorijā nav 
konstatēti. 
 
Paredzams,  ka nākotnē  gar  teritorijas dienvidaustrumu  robežu  varētu  tikt  izbūvēts 
„Ziemeļu  transporta  koridors”,  kas  varētu  kļūt  par  nozīmīgu  paredzētās  darbības 
teritoriju ietekmējošu trokšņa avotu. Šobrīd ir izstrādāti vairāki alternatīvi transporta 
koridora  izbūves risinājumi gan esošajā Ķīšezera  ielas  līmenī, gan tunelī zem esošās 
ielas,  tomēr  nav  noteikts  projekta  realizācijas  laiks.  Analizējot  pieejamo 
dokumentāciju  par  „Ziemeļu  transporta  koridoru”1,  tika  konstatēts,  ka  apbūves 
attīstība  paredzētās  darbības  teritorijā  ņemta  vērā,  jau  plānojot  koridoru  un  gar 
koridoru ieplānoti trokšņa samazināšanas pasākumi (prettrokšņa barjeras). 
 
1.3.  Trokšņa avotu raksturojums 
 
Trokšņa  novērtējuma  ietvaros  sagatavots  aprēķinu  variants,  kurā  attēlots  esošais 
vides  trokšņa  līmenis  paredzētās  darbības  teritorijā.  Sagatavojot  esošā  trokšņa 
līmeņa modeli, trokšņa avotu raksturošanai izmantoti dati no Rīgas domes satiksmes 

                                                 
1 Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumi, ar kuriem iespējams iepazīties 
http://www.ziemelukoridors.lv/Projekts/tabid/59/Default.aspx 
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modeļa EMME/2  (2012. gada scenārijs) un  informācija no SIA „Rīgas satiksme”, par 
tramvaju kustības intensitāti. 
 
Trokšņa  novērtējuma  ietvaros  sagatavots  aprēķinu  variants,  kurā  attēlots 
paredzamais  vides  trokšņa  līmenis  2018.  gadā.  Sagatavojot  paredzamā  trokšņa 
līmeņa modeli, trokšņa avotu raksturošanai izmantoti dati no Rīgas domes satiksmes 
modeļa EMME/2 (2018. gada scenārijs). Paredzamā trokšņa līmeņa modelī izmantoti 
2012. gada tramvaju kustības intensitātes dati. 
 
Izmantojot automašīnu skaita vidējo procentuālo sadalījumu diennakts stundās (skat. 
1.  tabulu),  no  EMME/2 modelī  pieejamajiem  rīta  pīķa  stundas  (8:00‐9:00)  datiem 
aprēķināta diennakts vidējā satiksmes intensitāte un satiksmes intensitāte diennakts 
periodos. Aprēķinātie dati attēloti 2. un 3. tabulā. 
 
Sagatavojot  gan  esošā,  gan  paredzamā  trokšņa  modeli,  tika  pieņemts,  ka 
autotransporta  kustības  ātrums  atbilst  maksimālajam  atļautajam  braukšanas 
ātrumam, proti, 70 km/h pa G. Zemgala gatvi un 50 km/h pa citām ielām. 
 
1.  tabula.  Satiksmes  intensitātes  sadalījums  pa  diennakts  stundām  procentos  no 
kopējās diennakts intensitātes 
 

h  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

%  0,6 0,4  0,3  0,3 0,4 0,7 2,5 7,2 7,3 6,2 5,7  5,8 

h  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

%  6,0 6,1  6,3  6,7 7,2 7,9 7,1 5,5 4,0 2,8 1,9  1,0 

 
2.  tabula. Modeļa  sagatavošanai  izmantotie  dati  par  satiksmes  intensitāti  2012. 
gadā 
 

Iela 
Posms 

VDSI2 
Satiksmes intensitāte 

diennakts perioda stundā 

no  līdz  diena  vakars  nakts 

G. Zemgala 
gatve 

Gaujas iela 
Meža 

prospekts 
36 534  2 423  1 297  283 

G. Zemgala 
gatve 

Gaujas iela  Brīvības iela  46 397  3 078  1 647  360 

Gaujas iela 
G. Zemgala 

gatve 
Varoņu iela  22 000  1 459  781  171 

Ķīšezera iela 
G. Zemgala 

gatve 
Kokneses 
prospekts 

15 315  1 016  544  119 

Kokneses 
prospekts 

Ķīšezera iela  Glika iela  658  44  23  5 

 

                                                 
2 VDSI – vidējā diennakts satiksmes intensitāte 
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3.  tabula. Modeļa  sagatavošanai  izmantotie  dati  par  satiksmes  intensitāti  2018. 
gadā 
 

Iela 
Posms 

VDSI 
Satiksmes intensitāte 

diennakts perioda stundā 

no  līdz  diena  vakars  nakts 

G. Zemgala 
gatve 

Gaujas iela 
Meža 

prospekts 
43 219  2 867  1 534  335 

G. Zemgala 
gatve 

Gaujas iela  Brīvības iela  53 603  3 556  1 903  415 

Gaujas iela 
G. Zemgala 

gatve 
Varoņu iela  23 342  1 548  829  181 

Ķīšezera iela 
G. Zemgala 

gatve 
Kokneses 
prospekts 

17 562  1 165  623  136 

Kokneses 
prospekts 

Ķīšezera iela  Glika iela  822  55  29  6 

 
Modelēšanai  izmantotie  dati  par  tramvaja  kustības  intensitāti  apkopoti  4.  tabulā. 
Sagatavojot modeli,  pieņemts,  ka  tramvaja  kustības  ātrums  starp  pieturām  ir  50 
km/h, bet bremzēšanas posmos pirms pieturām 30 km/h. 
 
4. tabula. Modeļa sagatavošanai izmantotie dati par tramvaja kustības intensitāti 
2012. gadā 
 

 
Diennakts periods 

diena  vakars  nakts 

Vidējais tramvaja vagonu 
skaits periodā 

639  147  82 

 
1.4. Troksni mazinošo pasākumu raksturojums 
 
Veiktā  trokšņa  novērtējuma  ietvaros  analizētas  iespējas  samazināt  trokšņa  līmeni 
paredzētās  darbības  teritorijā.  Kā  jau minēts  1.2.  nodaļā,  par  nozīmīgāko  trokšņa 
avotu  paredzētās  darbības  teritorijā  uzskatāma  autotransporta  kustība  pa  tuvumā 
esošām  ielām. Analizējot  trokšņa modelēšanas  rezultātus,  konstatēts,  ka būtiskāko 
ietekmi  šobrīd  rada  transporta  kustība  pa  G.Zemgala  gatvi,  un  paredzams,  ka  arī 
turpmāk G. Zemgala gatve būs nozīmīgākais trokšņa avots. 
 
Trokšņa novērtējuma  ietvaros  izskatīti  trīs  risinājumi  trokšņa  ietekmes mazināšanai 
no  G.  Zemgala  gatves  –  prettrokšņa  barjeru  izbūve,  grunts  vaļņa  izbūvēšana, 
stādījumu joslu izveidošana. 
 
Ņemot vērā trokšņa avota radīto skaņas spiediena  līmeni un stādījumu  joslas zemo 
efektivitāti,  stādījumu  izveide  analizēta  kā  papildus  risinājums  barjeras  vai  vaļņa 
izveides gadījumā. 
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Šobrīd  uz  G.  Zemgala  gatves  pārvada  pār  Gaujas  ielu  jau  izbūvētas  prettrokšņa 
barjeras  (skat.  4.  attēlu),  bet  gar  paredzētās  darbības  teritoriju  barjeras  nav 
izbūvētas.  

 
 

4. attēls. Skats uz G. Zemgala gatvi (nobrauktuve no Gaujas ielas pārvada) 
 
Trokšņa novērtējuma  ietvaros analizētas  iespējas pagarināt esošo barjeru,  izbūvējot 
tādas  pašas  vai  līdzīgas  prettrokšņa  barjeras  gar  paredzētās  darbības  teritoriju. 
Ņemot  vērā,  ka  šādas  barjeras  ir  vizuāli  nepievilcīgas  un  Mežaparka  videi 
neatbilstošas,  pieņemts  lēmums  barjeru  pagarināt  tikai  uz  pārvada  nobrauktuves. 
Kopējais plānotās barjeras garums  ir 134 m un tās augstums paredzēts 3 m (skat 5. 
attēlu). 
 
Trokšņa  novērtējuma  ietvaros  analizētas  iespējas  izveidot  valni  gar  paredzētās 
darbības  teritorijas  robežu.  Analizētas  iespējas  izveidot  4,  5  un  6 m  augstu  valni, 
tāpat  analizētas  dažāda  garuma  vaļņa  izveidošanas  iespējas.  Izvērtētas  iespējas 
izveidot valni ar 1:1 un 1:1,5 nogāzes slīpumu pret autoceļu. 
 
Pamatojoties  uz  trokšņa  līmeņa  aprēķinu  rezultātiem,  par  efektīvāko  risinājumu 
atzīta ~650 m gara un 6 m augsta  vaļņa  izveide  (skat. 6. attēlu). Aprēķini  rāda, ka 
vaļņa nogāzes  slīpumam  ir  salīdzinoši neliela  ietekme uz  trokšņa  līmeni paredzētās 
darbības  teritorijā  (efektīvāks  ir  valnis  ar  nogāzes  slīpumu  1:1),  bet  no 
apsaimniekošanas  viedokļa  racionālāks  risinājums  ir  valnis  ar  mazāku  slīpumu  – 
1:1,5. 
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5. attēls. Esošās trokšņa barjeras pagarinājums uz G. Zemgala gatves 
 



Vides trokšņa novērtējums projekta „Jaunais Mežaparks” realizācijas teritorijā  
SIA ELLE 

10 

 

 
 

6. attēls. Plānotais valnis trokšņa ietekmes mazināšanai
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2. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES 
 
Trokšņa  rādītāju  novērtēšanai  un  modelēšanai  izmantota  Wölfel  Meβsystem 
Software  GMbH+Co  K.G  izstrādātā  trokšņa  prognozēšanas  un  kartēšanas 
programmatūra  IMMI  2012‐1  (Licences  numurs  S72/317).  Ar  IMMI  2012‐01 
programmu  iespējams  aprēķināt  trokšņa  rādītājus  atbilstoši  vides  trokšņa 
novērtēšanas metodēm, kuras noteiktas MK noteikumos Nr. 597 (13.07.2004.). 
 
Ielu  un  autoceļu  satiksmes  radītā  trokšņa  novērtēšanai,  pamatojoties  uz  MK 
noteikumu  Nr.  597  (13.07.2004.)  prasībām,  izmantota  Francijā  izstrādāta  trokšņa 
rādītāju novērtēšanas metode atbilstoši Francijas standartam‐XP S 31‐1333. 
 
Tramvaja  radītā  trokšņa  aprēķināšanai,  pamatojoties  uz  MK  noteikumu  Nr.  597 
(13.07.2004.)  prasībām,  izmantota  Nīderlandē  izstrādātā  aprēķina  metode  "RMR 
SRM II"4. 
 
Ņemot vērā, ka Francijā  izstrādāta trokšņa rādītāju novērtēšanas metode, aprēķinot 
trokšņa izkliedi, neņem vērā veģetācijas radīto ietekmi, kokaugu stādījumu ietekmes 
vērtēšanai  izmantota  aprēķinu metode  „Nordic  Prediction Model  for  Road  Traffic 
Noise NMR‐96”5. 
 

                                                 
3 Francijā izstrādāta aprēķina metode "NMPB–Routes–96 (SETRA–CERTU–LCPC–CSTB)", kas minēta 
"Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, 
Article 6" un Francijas standartā XPS 31–133 
4 Nīderlandē izstrādātā aprēķina metode "RMR " (publicēta "Reken‐ en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 
November 1996") 
5 TeMaNord 1996:525 Road Traffic Noise Prediction Method 
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3. TROKŠŅA RĀDĪTĀJI 
 
Vides trokšņa novērtēšanai un kartēšanai tika piemēroti: 

 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. 

 Vakara trokšņa rādītājs – Lvakars, kas raksturo vakara radušos diskomfortu. Tas 
ir 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  noteikts, 
ņemot vēra visus vakarus (kā diennakts daļu) gada laikā. 

 Nakts trokšņa rādītājs ‐ Lnakts, kas raksturo trokšņa radītos miega traucējumus. 
Tas  ir  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 
noteikts, ņemot vēra visas naktis (kā diennakts daļu) gada laikā. 
 

Saskaņā  ar  minētajiem  noteikumiem  trokšņa  rādītājiem  ir  definēti  robežlielumi 
atbilstoši  teritorijas  lietošanas  funkcijai  (skat.  5.  tabulu).  Teritorijas  lietošanas 
funkcijas tuvumā esošajām teritorijām noteiktas, vadoties pēc pašvaldības teritorijas 
plānā noteiktā apbūves zonējuma un tā primārās vai sekundārās izmantošanas veida. 
 

5. tabula. Izmantotie trokšņa robežlielumi 

Teritorijas lietošanas funkcija 

Trokšņa robežlielumi 

Ldiena 

(dB(A)) 

Lvakars 

(dB(A)) 

Lnakts 

(dB(A) 

Mazstāvu dzīvojamo ēku, kūrortu, slimnīcu, bērnu 
iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu teritorija 

50  45  40 

 
Atbilstoši  Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.  597  (13.07.2004)  1.  pielikuma  1.2. 
punktam,  novērtējot  un  modelējot  trokšņa  rādītājus  tika  ņemts  vērā,  ka  dienas 
ilgums ir 12 stundas ‐ no plkst. 7:00 līdz 19:00, vakars ir 4 stundas – no plkst. 19:00‐
23:00, bet nakts ir 8 stundas– no plkst. 23:00‐7:00.  
 
Trokšņa rādītāju novērtēšana tika veikta 4 m augstumā virs zemes. 
 
Trokšņa  rādītāju  vērtības  kartē  ir  attēlotas  ar  5dB(A)  soli  (MK  noteikumu Nr.  597 
(13.07.2004) 9. punkts). 
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4. NOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 
 
4.1. Vides trokšņa līmeņa mērījumi 
 
Vides  trokšņa  līmeņa mērījumi paredzētās darbības  teritorijā  tika veikti 2012. gada 
oktobrī.  Mērījumi  tika  veikti  fona  trokšņa  līmeņa  datu  ieguvei,  kas  izmantojami 
esošās situācijas trokšņa kartes verifikācijai  (koriģēšanai). Divos punktos paredzētās 
darbības teritorijā (skat. 7 attēlu) tika veikti 7 diennaktis ilgi trokšņa līmeņa mērījumi. 
Trokšņa līmeņa mērījumu testēšanas pārskati pievienoti atskaites 1. pielikumā. 
 

 
 

7. attēls. Trokšņa līmeņa mērījumu punktu izvietojums 
 
Informācija  par  veikto mērījumu  rezultātiem  apkopota  6.  tabulā.  Ņemot  vērā,  ka 
paredzētās  darbības  teritoriju  galvenokārt  ietekmē  autotransporta  un  tramvaja 
kustības radītais troksnis, kas uzskatāmi par pastāvīgiem trokšņa avotiem, noteiktos 
diennakts periodos mērītais trokšņa līmenis uzskatāms par reprezentatīvu ilgtermiņa 
trokšņa rādītāju Ldiena, Lvakars un Lnakts koriģēšanai. 
 
Kā  redzams  tabulā,  tad  šobrīd  trokšņa  līmenis,  paredzētās  darbības  teritorijā 
izvietotajos  mērījumu  punktos,  pārsniedz  Ministru  kabineta  noteikumos  Nr.  597 
(13.07.2004) noteiktos trokšņa robežlielumus par 3,8 – 6,9 dB (A). 
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6. tabula. Trokšņa līmeņa mērījumu rezultātu apkopojums 
 

Mērījumu punkts  A‐izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis Leq (dB) 

Dienas periodā 
7:00‐19:00 

Vakara periodā 
19:00‐23:00 

Nakts periodā 
23:00‐7:00 

M1  53,7 52,0 46,6

M2  53,8 49,9 46,9

 
4.2. Esošā trokšņa līmeņa novērtējums 
 
Esošā trokšņa līmeņa modelēšanai izmantoti dati par satiksmes intensitāti 2012. gadā 
un  informācija  par  tramvaja  kustības  intensitāti.  Salīdzinot  aprēķinu  un  trokšņa 
līmeņa mērījumu  rezultātus,  tika  konstatēts,  ka aprēķinu  rezultāti uzrāda augstāku 
trokšņa  līmeni  nekā mērījumi.  Lai  tuvinātu  aprēķinu  rezultātus mērītajam  trokšņa 
līmenim, tika piemērotas šādas korekcijas – dienas un vakara periodā trokšņa līmenis 
koriģēts par 5 dB (A), bet nakts periodā par 3 dB (A). 
 
Esošā  trokšņa  līmeņa  novērtējuma  ietvaros  sagatavotas  trokšņa  izkliedes  kartes 
trokšņa  rādītājiem  Ldiena,  Lvakars  un  Lnakts  (skat.  8.  –  10.  attēlu).  Kā  redzams  attēlos, 
šobrīd  paredzētās  darbības  teritorijā  konstatēts  salīdzinoši  augsts  trokšņa  līmenis, 
kas  raksturīgs  pilsētvidei. Gar  teritorijas  robežu,  autoceļu  tuvumā,  trokšņa  līmenis 
visos diennakts periodos pārsniedz 60 dB (A). 
 
Analizējot esošā trokšņa  līmeņa atbilstību vides trokšņa robežlielumiem, konstatēts, 
ka  trokšņa  līmenis  ir mazāks  par  robežlielumiem  tikai  nelielā  paredzētās  darbības 
teritorijas  daļā,  bet  lielākajā  teritorijas  daļā  esošais  trokšņa  līmenis  pārsniedz 
robežlielumus. 
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8. attēls. Esošais trokšņa līmenis trokšņa rādītājam Ldiena 
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9. attēls.Esošais trokšņa līmenis trokšņa rādītājam Lvakars 
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10. attēls. Esošais trokšņa līmenis trokšņa rādītājam Lnakts 
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4.3. Paredzamā trokšņa līmeņa novērtējums 
 
Lai novērtētu trokšņa līmeni pēc plānotā apbūves projekta realizācijas, tika modelēti 
divi  scenāriji  –  pie  esošās  satiksmes  intensitātes  un  pie  plānotās  satiksmes 
intensitātes  uz  2018.  gadu.  Aprēķinu  scenārijs  pie  esošās  satiksmes  intensitātes 
koriģēts atbilstoši mērījumu rezultātiem (skat. 4.2. nodaļu). 
 
Trokšņa  līmeņa  aprēķinu  rezultāti  abiem  scenārijiem  attēloti  11.‐16.  attēlā.  Kā 
redzams attēlos, tad trokšņa līmenis pie esošās satiksmes intensitātes būs ievērojami 
zemāks, nekā pie satiksmes intensitātes, kas plānota uz 2018. gadu. 
 
Attēlos  redzams,  ka  trokšņa  avotiem  tuvākās  ēkas  funkcionē  kā  barjeras,  kas 
samazina trokšņa līmeni teritorijas vidusdaļā. 
 
Izvērtējot  trokšņa  līmeņa  atbilstību  esošajiem  vides  trokšņa  robežlielumiem, 
konstatēts,  ka  paredzamās  darbības  teritorijā  sagaidāmi  trokšņa  robežlielumu 
pārsniegumi abu scenāriju realizēšanās gadījumā. 
 
Paredzamā trokšņa līmeņa kartes pēc pasākumu (6 m augsts, 650 m garš valnis un 3 
m  augsta,  134  m  gara  barjera)  realizācijas  attēlotas  17.‐22.  attēlā.  Kā  redzams 
attēlos, plānotais barjeras pagarinājums un valnis nodrošina būtisku trokšņa  līmeņa 
samazinājumu.  Ja  transporta  kustības  intensitāte  pa  G.  Zemgala  gatvi  būtiski 
nepalielināsies,  tad  izbūvētais  valnis  nodrošinās  trokšņa  līmeņa  atbilstību 
robežlielumiem ne vien otrajā  līnijā  izvietotajās dzīvojamās apbūves  teritorijās, bet 
arī  lielākajā  daļā  no  pirmajā  līnijā  izvietotajām  dzīvojamās  apbūves  teritorijām. 
Satiksmes  intensitātei  būtiski  palielinoties,  izbūvētais  valnis  nenodrošinās  trokšņa 
līmeņa atbilstību robežlielumiem, tomēr tas būtiski samazinās trokšņa ietekmi. 
 
Saskaņā  ar  pasūtītāja  sniegto  informāciju,  izbūvēto  valni  paredzēts  apzaļumot, 
izveidojot 10 – 20 m platu kokaugu stādījumu joslu. Kokaugu stādījumu joslas trokšņa 
slāpēšanas potenciāls svārstās no 0,08 dB/m (sils) līdz 0,26 dB/m (blīvs dzīvžogs), kas, 
plānotā  vaļņa  apzaļumošanas  gadījumā,  varētu  radīt  papildus  ~1  –  5  dB  trokšņa 
līmeņa samazinājumu.  
 
Novērtējuma  ietvaros modelēta  situācija  ar  apzaļumotu  valni,  izmantojot NMR‐96 
aprēķinu  metodi.  Pamatojoties  uz  modelēšanas  rezultātiem,  secināms,  ka  vaļņa 
apzaļumošana  nodrošinātu  trokšņa  robežlielumu  ievērošanu  arī G.  Zemgala  gatvei 
tuvākajās dzīvojamās apbūves teritorijās. 
 
Novērtējuma  ietvaros  veikta  dažāda  augstuma  vaļņa  ietekmes  novērtēšana. 
Modelēšanas rezultāti 2018. gada situācijai, kas raksturo paredzamo trokšņa  līmeni 
bez vaļņa un ar 6 m, 5 m vai 4 m augstu valni, attēloti 23.‐34. attēlā. Kā  redzams 
attēlos,  6 m  valnis  ir  visefektīvākais,  bet,  samazinoties  vaļņa  augstumam,  trokšņa 
līmenis paredzamās darbības teritorijā pieaug. 
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Saskaņā  ar  pieejamo  informāciju  Latvijā  šobrīd  paredzēts  palielināt  vides  trokšņa 
robežlielumus  par  5  dB6.  Gadījumā,  ja  tiek  veikts  šāds  trokšņa  robežlielumu 
palielinājums,  tad  arī  5  m  augsts  apzaļumots  valnis  nodrošinās  trokšņa  līmeņa 
atbilstību robežlielumiem paredzētās darbības teritorijās.  
 
Saskaņā ar saņemto informāciju no pasūtītāja, plānoto valni vēlams veidot ar dažādu 
augstumu,  imitējot Mežaparkam  raksturīgo  kāpu  reljefu.  Dažāda  augstuma  vaļņa 
izbūves gadījumā, ieteicams nevienā no posmiem neveidot valni, kura augstums būtu 
zemāks nekā 4 m virs G. Zemgala gatves  līmeņa. Lai būtiski nemazinātu vaļņa spēju 
mazināt  troksni,  plānotajos  pazeminājumos  vēlams  veidot  stādījumus  ar  blīvu, 
ieteicams  mūžzaļu,  krūmu  stāvu,  tādejādi  panākot,  ka  vaļņa  augstuma  starpības 
samazinājumu daļēji kompensē veģetācijas izraisītā absorbcija.  
 
Ņemot vērā, ka gar teritorijas dienvidaustrumu malu (pašreizējās Ķīšezera ielas vietā) 
paredzēts  izbūvēt  Ziemeļu  transporta  koridoru,  speciāli  prettrokšņa  pasākumi  šajā 
daļā  šobrīd netiek plānoti,  jo  trokšņa mazināšanas pasākumi  jau plānoti,  izbūvējot 
transporta  koridoru  (saskaņā  ar  IVN  ziņojumu),  un  pēc  koridora  izbūves  būtiski 
mainīsies gan satiksmes infrastruktūra, gan intensitāte. 
 
Ņemot  vērā,  ka,  pat  realizējot  plānotos  troksni  samazinošos  pasākumus,  nav 
iespējams  nodrošināt  vides  trokšņa  līmeņa  atbilstību  noteiktajiem  robežlielumiem, 
projektējot dzīvojamās ēkas, vēlams ņemt vērā vairākas rekomendācijas:  
 

 projektējot  dzīvojamās  ēkas,  rekomendējams  izmantot  informāciju  par 
trokšņa  līmeni  iespējami  sliktākā  scenārija  gadījumā,  proti,  autotransporta 
intensitāte atbilst prognozētajai intensitātei 2018. gadā; 

 

 projektējot dzīvojamās ēkas, to  iekštelpās  jānodrošina trokšņa robežlielumu, 
kas  noteikti  25.01.2011.  MK  noteikumos  Nr.76  "Noteikumi  par  trokšņa 
novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās",  ievērošana. Lai nodrošinātu 
iekštelpu  trokšņa  līmeņa  atbilstību  robežlielumiem,  ēkas  ārsienām 
jānodrošina nepieciešamais trokšņa līmeņa samazinājums. Minimālās trokšņa 
samazinājuma  vērtības  attēlotas  35.  attēlā.  Kā  redzams  attēlā,  22  ēkām 
nepieciešamais  trokšņa  samazinājuma  līmenis  pārsniedz  20  dB,  kas  tiek 
uzskatīts par robežvērtību, pie kuras ēkai jāparedz speciāla skaņas izolācija7; 

 

 projektējot  ēkas,  kas  izvietotas  tuvu  trokšņa avotiem,  iekštelpu  izvietojumu 
rekomendējams plānot tā, lai guļamtelpu logi būtu izvietoti fasādē, kas vērsta 
prom no trokšņa avota. 

 

 ēkās,  kurām  nepieciešamais  skaņas  samazinājuma  līmenis pārsniedz  20  dB, 
pret  trokšņa  avotu  vērstās  telpas  vēlams  aprīkot  ar  iekšējās  ventilācijas 

                                                 
6 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija 
noteikumos Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā"", kas pieejams 
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/?doc=12002 
7 20 dB trokšņa samazinājuma līmenis tiek uzskatīts par vidējo rādītāju, ņemot vērā to, ka daļu gada 
laika ēkas logi ir atvērti. 
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sistēmām, tādejādi samazinot nepieciešamību atvērt logus telpu vēdināšanas 
nolūkos. 

 

 ēku pagalmos un publiskajās zonās rekomendējams pēc iespējas vairāk veidot 
kokaugu  joslas un  izvietot  atsevišķi  stāvošus  kokus,  tādejādi  radot dabiskas 
troksni absorbējošas barjeras un mazinot trokšņa izplatību teritorijā. 
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11. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie esošās satiksmes intensitātes trokšņa rādītājam Ldiena  12. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) trokšņa 
rādītājam Ldiena 
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13. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie esošās satiksmes intensitātes trokšņa rādītājam Lvakars  14. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) trokšņa 
rādītājam Lvakars 
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15. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie esošās satiksmes intensitātes trokšņa rādītājam Lnakts  16. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) trokšņa 
rādītājam Lnakts 
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17. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie esošās satiksmes intensitātes pēc pasākumu realizācijas 
trokšņa rādītājam Ldiena 

18. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc pasākumu 
realizācijas trokšņa rādītājam Ldiena 
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19. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie esošās satiksmes intensitātes pēc pasākumu realizācijas 
trokšņa rādītājam Lvakars 

20. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc pasākumu 
realizācijas trokšņa rādītājam Lvakars 
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21. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie esošās satiksmes intensitātes pēc pasākumu realizācijas 
trokšņa rādītājam Lnakts 

22. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc pasākumu 
realizācijas trokšņa rādītājam Lnakts 
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23. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) 
trokšņa rādītājam Ldiena 

24. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 6 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Ldiena

25. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 5 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Ldiena

26. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 4 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Ldiena
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27. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) 
trokšņa rādītājam Lvakars 

28. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 6 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Lvakars

29. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 5 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Lvakars

30. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 4 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Lvakars
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31. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) 
trokšņa rādītājam Lnakts 

32. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 6 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Lnakts

33. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 5 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Lnakts

34. attēls. Paredzamais trokšņa līmenis pie 
plānotās satiksmes intensitātes (2018. gads) pēc 
pasākumu (barjera un 4 m augsts valnis) 
realizācijas trokšņa rādītājam Lnakts
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35. attēls. Minimālais skaņas izolācijas līmenis dzīvojamajām ēkām 
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Secinājumi 
 
Paredzētās  darbības  teritorijā,  saskaņā  ar  trokšņa  mērījumu  un  modelēšanas 
rezultātiem,  šobrīd  konstatēts  salīdzinoši  augsts,  bet  pilsētvidei  atbilstošs  trokšņa 
līmenis, kas pārsniedz Latvijas Republikā noteiktos trokšņa robežlielumus. 
 
Nozīmīgāko  ietekmi  uz  trokšņa  līmeni  paredzētās  darbības  teritorijā  rada 
autotransporta kustība pa tuvumā esošajām ielām, tāpat par nozīmīgu trokšņa avotu 
uzskatāma arī tramvaja kustība. 
 
Realizējot plānoto projektu bez troksni samazinošiem pasākumiem,  ievērojamā daļā 
dzīvojamo teritoriju spēkā esošie trokšņa robežlielumi tiktu pārsniegti, bet, slāpējot 
troksni  no  nozīmīgākā  avota  –  G.  Zemgala  gatves,  iespējams  panākt  nozīmīgu 
situācijas uzlabošanu. 
 
Paredzētās  darbības  teritorijas  apkārtnē  nākotnē  paredzēts  realizēt  nozīmīgus 
transporta  infrastruktūras  pārbūves  un  izveides  projektus,  kas  varētu  būtiski 
ietekmēt paredzētās darbības  teritoriju,  ja gar  jaunajiem  transporta  infrastruktūras 
objektiem netiks realizēti pasākumi trokšņa mazināšanai. 
 
Paredzētās  darbības  teritorijā  nav  iespējams  nodrošināt  trokšņa  līmeņa  atbilstību 
spēkā  esošajiem  vides  trokšņa  robežlielumiem,  realizējot  ekonomiski  pamatotus 
risinājumus  teritorijas  norobežošanai  no  trokšņa  avotiem  ar  troksni  slāpējošām 
barjerām/vaļņiem.  Tomēr  plānotajās  ēkās  iespējams  nodrošināt  trokšņa  līmeņa 
atbilstību iekštelpām piemērojamiem trokšņa robežlielumiem. 
 
Ievērojot 4.3. nodaļā sniegtās rekomendācijas ēku projektēšanai un publiskās telpas 
plānošanai, nav iespējams samazināt vides troksni paredzētās darbības teritorijā, bet 
iespējams nozīmīgi samazināt tā ietekmi uz iedzīvotājiem. 
 


