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1. Ievads 

Trokšņa novērtējums Rīgas rajona Babītes pagasta teritorijā starp Jūrmalas pilsētas 
robežu, autoceļu A-10 (Rīga – Ventspils), esošo pagasta ceļu gar zemesgabala 
„Slēperi” austrumu robežu un dzelzceļu detālplānojumu izstrādei tika veikts saskaņā 
ar līgumu, kas 2007. gada novembrī noslēgts starp SIA “Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” un SIA “Metrum” (turpmāk tekstā – līgums).  
 
Darba rezultātā pasūtītājam tika iesniegta atskaite, kurā ietverti trokšņa novērtējuma rezultāti 
grafiskā un aprakstu formā, atbilstoši līgumā noteiktajam darba uzdevumam:  

o Katra trokšņa avota (autotransporta un vilcienu kustība) radītā trokšņa līmeņa 
novērtējums trokšņa rādītājiem Ldiena, Lvakars un Lnakts detālplānojuma teritorijā;  

o Kopējā trokšņa avotu radītā trokšņa līmeņa novērtējums trokšņa rādītājiem 
Ldiena, Lvakars un Lnakts detālplānojuma teritorijā.  

 
Atskaite ietver īsu darba pieejas un metodikas izklāstu (skat. 2. un 3. nodaļas) un kartes 
ar transportlīdzekļu kustības radītā trokšņa līmeņu aprēķinu rezultātiem detālplānojuma 
teritorijā (skat. 4. un 5. nodaļas un 2. pielikumu). 
 
2. Programmatūra un aprēķinu metodes 

Trokšņa rādītāju novērtēšanai un modelēšanai izmantota trokšņa prognozēšanas un 
kartēšanas programmatūra IMMI, kas tiek plaši pielietota Eiropas Savienībā. IMMI 
6.2 (Licences numurs S72/317) programmu var izmantottrokšņu rādītāju aprēķinu 
veikšanai atbilstoši visām metodēm, kuras nosaka Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 
(ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 09.02.2006.). 
 
Ielu un autoceļu radītā trokšņa novērtēšanai izmantota aprēķina metode, kas atbilst 
Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 597 noteiktajām prasībām. Tā 
ir Francijā izstrādāta aprēķina metode atbilstoši Francijas standartam – XP S 31 – 
1331. Dzelzceļa un tramvaja kustības radītais troksnis novērtēts, izmantojot 
Nīderlandē izstrādātu aprēķina metodi “RMR” (SRM II)2, kas dzelzceļa kustības 
radītā trokšņa novērtēšanai izmanto datus par konkrēto sliežu ceļu un vilces līdzekļu 
tipu. 
 
3. Datu ieguve un apstrāde 

Trokšņa novērtējumam detālplānojuma teritorijā Babītes pagastā tika izmantota 
informācija par teritorijas tuvumā esošo autoceļu parametriem, autotransporta 
plūsmām uz tiem, vilcienu intensitāti maršrutā – Zasulauks–Tukums 2, teritorijas un 
apkārtnes topogrāfiju, virsmas seguma raksturojumu, kā arī tika veikti nepieciešamie 
pasākumi trūkstošo datu ieguvei lielākoties, vadoties pēc Eiropas Komisijas īpašās 

                                                 
1 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 
2 2 Nīderlandē izstrādātā aprēķina metode "RMR" (publicēta "Reken– en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 
November 1996" 
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darba grupas sagatavotajām “Labās prakses vadlīnijām stratēģiskajai trokšņa 
kartēšanai un trokšņa ekspozīcijas datu sagatavošanai” (2. versija, kas publicēta 2006. 
gada 13. janvārī3, turpmāk tekstā – EK vadlīnijas). 
 
3.1. Autotransports 
 
Nepieciešamie dati par autotransporta plūsmām uz teritorijas apkārtnē esošajiem 
autoceļiem tika iegūti no VAS “Latvijas Valsts ceļi” (skat. 1. pielikumu). Lai veiktu 
pēc iespējas precīzāku autotransporta kustības radītā trokšņa novērtējumu 
detālplānojuma teritorijā, aprēķinos tika ietverti arī tie autoceļi un ielas, kas atrodas 
līdz pat 500 m attālumam no detālplānojuma teritorijas robežas, galvenokārt Babītes 
pagastā esošās ielas un autoceļi. Tām ielām un ceļiem, par kuriem nebija 
autotransporta uzskaites datu, tika veikta ielu klasifikācija un transporta plūsmu 
aprēķins, un sadalījums, pamatojoties uz EK vadlīniju ieteikumiem (skat. 1. tabula). 
 

1. tabula  
Apdzīvotām vietām raksturīgais autotransporta plūsmu 

sadalījums pa ielu kategorijām 
 

Ceļa tips Strupceļš Dzīvojamo 
rajonu ceļi 

Savienojošie 
ceļi 

Galvenie 
ceļi 

Vieglo automašīnu skaits dienā 175 350 700 1400
Kravas automašīnu īpatsvars (%) dienā 2 5 10 15
Vieglo automašīnu skaits stundā (diena) 14,3 28.6 57.2 114.3
Kravas automašīnu skaits stundā (diena) 0,3 1,4 5,7 17,2
Vieglo automašīnu skaits vakarā 50 100 200 400
Kravas automašīnu īpatsvars (%) vakarā 1 2 6 10
Vieglo automašīnu skaits stundā (vakarā) 12,4 24,5 47 90
Kravas automašīnu skaits stundā 
(vakarā) 

0,1 0,5 2.8 9

Vieglo automašīnu skaits naktī 25 50 100 200
Kravas automašīnu īpatsvars (%) naktī 0 1 3 5
Vieglo automašīnu skaits stundā (naktī) 3.1 6.3 12.5 25
Kravas automašīnu skaits stundā (naktī) 0 0,1 0,4 1.3
 
3.2. Dzelzceļš 

Informācija par vilcienu satiksmi tika iegūta no VAS “Latvijas Dzelzceļš” “Publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārskata par plānotajiem 
pakalpojumiem 2007. gadā” un www.ldz.lv . Trūkstošās informācijas iegūšanai tika 
izmantoti šī pārskata 3., 6. un 9. pielikumi, kā arī tika piemērotas EK vadlīnijas. 

Trokšņa novērtējumā izmantotais vilcienu kustības intensitātes sadalījums un aprēķins 
ietverts 2. tabulā.  

                                                 
3 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure, Version 2, January 13, 2006 
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2. tabula 

Vilcienukustības intensitātes sadalījums iecirknī Zasulauks-Tukums 2 

 

Kopējais vienību 
skaits diennakts 

periodā 

Kopējais vienību skaits 
diennakts perioda vienā 

stundā Vilcienu tips 
Kopējais 

vienību skaits 
diennaktī 

Diena Vakars Nakts Diena/h Vakars/h Nakts/h
Kravas vilcieni  798 558.6 159.6 79.8 46.6 39.9 10.0 
Pasažieru vilcieni - 
elektriskie 660 462.0 132.0 66.0 38.5 33.0 8.3 

Atbilstoši publiskā pārskatā sniegtajai informācijai dzelzceļa infrastruktūras jauda 
iecirknī Zasulauks-Tukums 2 sastāda 132. pasažieru vilcienu (elektrovilcieni) un 14 
kravas vilcienu sastāvus diennaktī. Aprēķinos tika pieņemts, ka elektrovilciena 
sastāvā ir iekļauti 5 vagoni, savukārt. kravas vilcienu garums ir 57 vagoni. Saskaņā ar 
aprēķina metodes “RMR” procedūru tika aprēķinātas vilciena vienības, kas sastāda 
elektrovilcieniem 132 x 5 = 660 vienības, bet kravas vilcieniem 14 x 57 = 798 
vienības diennaktī. 

 
3.3. Topogrāfiskā informācija 
Topogrāfiskā informācija digitālo karšu veidā nepieciešama trokšņa izplatības 
modelēšanai, jo ēkas, barjeras, reljefa elementi un zemsedze dažādi atstaro vai apslāpē 
skaņas viļņus, tādējādi būtiski ietekmējot trokšņa līmeņus dažādās teritorijās.  
 
Zemes virsmas segums (asfalts, zaļās teritorijas, ūdeņi u.c.) tika definēts, izmantojot 
pasūtītāja sniegto informāciju. Tām teritorijām, par kurām informācija no pasūtītāja 
netika saņemta, tika izmantota Valsts Zemes dienesta sagatavotā satelītkarte mērogā 
1:50 000. 
 
Dažādas zemes virsmas seguma struktūras raksturo akustiskās absorbcijas faktors G, 
kura vērtība variē no 0 – ciets, skaņu atstarojošs virsmas segums līdz 1 – mīksts, 
skaņu absorbējošs virsmas segums. Piemēram, asfalts vai ūdens tiek klasificēti kā 
ciets (atstarojošs) virsmas segums, tātad G = 0, savukārt zālājs – kā mīksts 
(absorbējošs) zemes segums, G = 1.  

3. tabula. 
Zemes virsmas seguma klasifikācija atkarībā no tā akustiskajām īpatnībām 

 
Nr.p.

k. Zemes virsmas segums G – akustiskās absorbcijas faktors 

1. Ūdens 0 
2. Asfalts/grants 0 
3. Zaļās teritorijas 1 

 
3.4. Meteoroloģiskie dati  
Autotransporta satiksmes radītā trokšņa novērtēšanas metodei XP S 31 133 
nepieciešamie meteoroloģiskie dati tika izvēlēti, balstoties uz EK vadlīnijām. 
Vispārējie meteoroloģiskie dati: ilgtermiņa vidējā gaisa temperatūra (˚C) un diennakts 
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vidējais gaisa relatīvais mitrums (%) tika noteikts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvā 
LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” sniegto informāciju. 
 
3.5. Trokšņa rādītāji  
Kā jau 1. nodaļā minēts, vides trokšņa novērtēšana un modelēšana tika veikta 
atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 597 “Vides trokšņa 
novērtēšanas kārtība” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 09.02.2006.) un saskaņā ar 
darba uzdevumu vides trokšņa novērtēšanai un kartēšanai tika piemēroti šādi rādītāji:  
 
• dienas trokšņa rādītājs – Ldiena, kas raksturo dienā radušos diskomfortu; 
• vakara trokšņa rādītājs – Lvakars, kas raksturo vakarā radušos diskomfortu 
• nakts trokšņa rādītājs – Lnakts, kas raksturo trokšņa radītos miega traucējumus 
 
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), vakara ilgums – 4 stundas (no plkst. 19.00 
līdz 23.00) un nakts ir 8 stundas (no plkst. 23.00 līdz 7.00). Trokšņa rādītāju 
novērtējuma punktu izvietojuma augstums tika piemērots saskaņā ar minēto 
noteikumu 1. pielikuma 1.4.2. punktu – 4 m.  
 
Trokšņa rādītāju vērtības kartēs ir attēlotas ar 5 dB(A) soli (MK noteikumu Nr. 597 
(13.07.2004) 9. punkts). 
 
Saskaņā ar šiem noteikumiem trokšņa rādītājiem Ldiena, Lvakars, Lnakts ir definēti 
robežlielumi4, atbilstoši teritorijas lietojuma funkcijai. Atbilstoši Babītes pagasta 
teritorijas plānojuma 2007.–2019. gadam gala redakcijai5(Teritorijas esošā 
izmantošana) detālplānojuma teritorijā pašreiz atrodas atmatas, kurām atbilstoši MK 
noteikumu Nr. 597. (13.07.2004) 2. pielikumam nav piemēroti trokšņa robežlielumi, 
savukārt. teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana paredz vairākstāvu dzīvojamās un 
komerciestāžu apbūvi šajā teritorijā, kurām var tik piemēroti trokšņa robežlielumi. 
Šajā trokšņa novērtējumā tika izvērtētas trokšņa emisijas atbilstoši esošai teritorijas 
izmantošanai. 
 
4. Rezultāti 

Pēc veiktā transportlīdzekļu kustības radītā trokšņa ietekmes novērtējuma uz 
detālplānojuma teritoriju Babītes pagastā tika sagatavotas vispārējās trokšņa izkliedes 
novērtējuma kartes (skat. 1.–3. attēlus 2. pielikumā) un trokšņa izkliedes kartes no 
katra transportlīdzekļa veida atsevišķi, respektīvi, no dzelzceļa transporta (skat. 4.-6. 
attēlus 2. pielikumā) un no autotransporta /(skat. 7.-9. attēlus 2. pielikumā). 
 
Kā redzams 1.– 3. attēlā detālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē esošā trokšņa 
līmenis gar autoceļa un dzelzceļā līnijām variē no 45 dBA nakts laikā līdz pat 50 dBA 
dienas laikā ~300 m attālumā no autoceļa centrālās līnijas un 50 dBA ~100 m 
                                                 
4 Pieļaujamā trokšņa rādītāja vērtība, kuru pārsniedzot pašvaldība vai Satiksmes ministrija izskata 
iespēju veikt vai veic pasākumus, kas samazina trokšņa radītās sekas. 
5 Izstrādātājs SIA “Metrum”. Saskaņā ar Babītes pagasta padomes 21. novembra lēmumu Babītes 
pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam pilnveidotā redakcija ir apstiprināta par galīgo 
redakciju un nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai. 
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attālumā no dzelzceļa līnijas. Vakarā trokšņa līmenis teritorijā ir visaugstākais, tas 
pārsniedz 55 dBA ~ 450 m attālumā no autoceļā brauktuves centrālās līnijas un 60 
dBA 60 m no dzelzceļa līnijas. Teritorijas centrālajā daļā trokšņa līmenis svārstās no 
40-50 dBA nakts un dienas laikā līdz pat 55-60 dBA vakarā.  
 
Kā redzams 7.-9. attēlos 2. pielikumā par dominējošos trokšņa avotu var tikt uzskatīts 
valsts galvenais autoceļš A10. Vakara periodos teritorijā, kas atrodas ~ 80 m no 
autotransporta kustības radītais trokšņa līmenis pārsniedz 70 dBA, savukārt ~200 m 
attālumā no autoceļa tiek pārsniegti 60 dBA. Dienas un nakts periodos trokšņa līmenis 
ko rada autotransporta kustība ir zemāks un tas variē starp vairāk par 55 dBA dienas 
periodā un vairāk par 50 dBA nakts laikā ~100 m attālumā no autoceļa. 
 
Dzelzceļa transportlīdzekļu radītie trokšņa līmeņi ir zemāki skat. 4.-6. attēlus 
2.pielikumā. Aptuveni 100 m attālumā visos diennakts periodos trokšņa līmenis variē 
no 50-55 dBA, savukārt attālumā, kas pārsniedz 400 (vakars)-500 (nakts) m no 
dzelzceļa līnijas trokšņa līmenis samazinās līdz pat 40 dBA. 
 
5. Secinājumi 

Detālplānojuma teritorijā visaugstākie trokšņa līmeņi novērojumi gar valsts galvenā 
autoceļa A10un dzelzceļa līnijām īpaši vakarā periodā - aptuveni 450 m no autoceļa 
trokšņa līmenis ir virs 55 dBA un ~100 m no dzelzceļa līnijām virs 50 dBA. Šeit arī 
jāpiezīmē, ka attālums no dzelzceļa līnijas līdz autoceļam šķērsojot teritoriju ir ~1000 
m, kas nozīmē, ka vismazāk trokšņa ietekmētā teritorija atradīsies ~450 m no autoceļa 
un ~100 m no dzelzceļa līnijām.  
 
Atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019. gada gala redakcijai 
detālplānojuma teritorijas plānotajā izmantošanā paredzētās vairākstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas, kurām ir noteikti trokšņa rādītāju robežlielumi Ldiena (55 dBA), 
Lvakars (50 dBA), Lnakts (45 dBA) ir izvietotas ~160 m no dzelzceļa līnijas un 350 m 
teritorijas rietumu daļā un 450 m teritorijas austrumu daļā no autoceļa A10. Pārējā 
detālplānojuma teritorija paredz komerciestāžu apbūvi, kurām arī ir piemēroti trokšņa 
rādītāju robežlielumi Ldiena (60 dBA), Lvakars (55 dBA), Lnakts (50 dBA).  
 
Kā redzams 1.-3. attēlos 2. pielikumā dienas un vakara periodos vairākstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijās netiktu novēroti trokšņa rādītāju Ldiena un Lnakts 
robežlielumu pārsniegumi, vakarā trokšņa radītāja Lvakars robežlielums tiktu pārsniegts 
par ~5 dBA un līdz pat 10 dBA apbūves teritorijas dienvidu rietumu daļā. 
Komerciestāžu apbūves teritorijās trokšņa rādītāju robežlielumu Ldiena un Lnakts 
pārsniegumu zonas atrastos ~50 m attālumā un Lvakars~450 m no autoceļa A10 un ~50 
m no dzelzceļa līnijas (Lvakars). Trokšņa rādītaju robežlielumu pārsniegumu vērības 
variētu no ~3 dBA 200 – 450 m līdz pat vairāk par 10 dBA ~80 m attālumā no 
autoceļa A10. 
 

 7



 
1. Pielikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija par transportlīdzekļu plūsmām 



Pielikums 
 
 
 

Par autotransporta plūsmām uz valsts autoceļu  A10 un A5 posmiem. 
 

 
Diena (7:00-19:00) Vakars (19:00-23:00) Nakts (23:00-7:00) 

Ceļa 
Nr. 

Posma 
atšifrējums 

 
km 

V/am 
skaits 

V/am 
ātrums 
km/h 

K/am 
skaits 

K/am 
ātru
ms 

km/h 
V/am 
skaits 

V/am 
ātrums 
km/h 

K/am 
skaits  

K/am 
ātrums  
km/h 

V/am 
skaits 

V/am 
ātrums 
km/h 

K/am 
skaits 

K/am 
ātrums 
km/h 

Joslu 
skaits 

Brauktuv
es 

platums, 
m 

Autoceļa segums 
Autoceļa 

 seguma  
tips* 

A-5 A10- Babīte 8.200-
40.850 559 84 91 84 420 84 35 84 62 82 11 82 4 27,5 m asfaltbetons 2 

A5- Jūrmala 15.368- 
20.000 2079 97 170 97 1783 97 109 97 312 95 28 95 6 37 m asfaltbetons 7 

A-10 
Jūrmalas 
apvedceļš 

20.000- 
41.250 594 92 85 92 484 93 52 93 79 93 20 93 2 15 m asfaltbetons 2 

 
Apzīmējumi, skaidrojumi: 
1) Tabulā norādīts gada vidējais automašīnu skaits diennaktī ,vidējais ātrums nav iespējams sadalīt pa kategorijām, tas aprēķināts no kopējā automašīnu skaita. 
2) V/am – automašīnas līdz 3.5 t + mikroautobusi 
3) K/am – Kravas automašīnas (no 3.5 t) + autobusi 
4)* autoceļu seguma tips (atbilstoši aprēķina metodei "NMPB–Routes–96): 

1. novecojis ceļa (ja nav zināms materiāls) segums,  
2. novecojis asfalta segums, 
3. novecojis un nelīdzens cementa/betona segums, 
4. novecojis drenēts asfalta segums, 
5. poraina materiāla segums, 
6. gluds līdzens asfalts (cementa vai mastikas), 
7. asfalts, 
8. gluds bruģis, 
9. rupjš (nelīdzens) segums 

 



 
2. Pielikums 

 
 
 
 
 
 

Transportlīdzekļu kustības radītās trokšņa līmeņu izkliedes  
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