
 

 

 

 
 
 

 
MĒRĪJUMU OBJEKTS: Guļamistaba dzīvoklī(skat. Pielikumu 1 ). 
MĒRĪJUMU VEIK�ANAS LAIKS, VIETA UN APSTĀKĻI: 

Tabula 1. 
 

Sākot mērījumus Beidzot mērījumus 
 

Gaisa 

temperatūra: 

Relat. mitrums: 

  Gaisa spiediens: 

 

 18±0,5° C 

48±4 %RM 

755±0,5mmHg 

 

 18±0,5° C 

48±4 %RM 

755±0,5mmHg 
 
 

MĒRĪJUMU MĒRĶIS : Siltumtīkla radītā trok�ņa raksturojo�o datu iegū�ana �īs mājas 
dzīvoklī. 

MĒRĪJUMU METODE: 
 

1.  LVS ISO 1996 –1:2004 ”Akustika – Vides trok�ņa raksturo�ana, 
mērī�ana un novērtē�ana.1.daļa:Pamatlielumi un novērtē�anas 
procedūras”; 

 

2. LVS ISO 1996-2 : 2007 “Akustika. Vides trokšņa raksturo�ana un 
mērī�ana. 2.daļa: Vides trok�ņa līmeņu noteik�ana”; 

 

3. LR MK noteikumi Nr.598 no 13.07.2004. �Noteikumi par akustiskā 
trok�ņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās�. 



 

 

 

PIELIETOTĀ APARATŪRA: Skaņas līmeņa kalibrators, Barometrs, Higrometrs, Termometrs, Mērlineāls, Rokas 

analizators, Mikrofons, Viedtermometrs, Anemometriskā zonde. 

MĒRĪJUMU SITUĀCIJAS APRAKSTS: 

Dzīvoklis, kurā tika veikti trok�ņa mērījumi, atrodas pagrabā, bet mērāmā istaba atrodas 
pirmajā stāvā, ( tas neatrodas virs siltummezgla ). Mērījumi tika veikti telpas trijos mērpunktos. 
Mērījumi tika sākti ar ieslēgtu siltummezglu. Veicot šos mērījumus tika konstatēts ļoti zems 
trok�ņu līmenis mērāmajā telpā ( apm. ap 19 dBA ) un nekādi ārējie trok�ņa avoti nebija ne 
konstatējami, ne identificējami. Vienīgi pa�ā dzīvoklī trok�ņoja (rūca) apgaismojuma 
transformators un virtuvē ieslēdzās ledusskapis. Veicot mērījumus arī �ie, iek�ējie trok�ņa avoti 
tika izslēgti. Mērījumi ar izslēgtu siltummezglu netika veikti. Dzīvojamā telpa, kurā tika veikti 
mērījumi, ir iekārtota apdzīvošanai. 

 Mērījumi tika veikti ar paralēlu audio ierakstu, kas ļāva, veicot mērījumu apstrādi, izvērtēt 
atsevi�ķo trok�ņojo�o avotu trok�ņa līmeņus un vajadzības gadījumā izslēgt to vērtības no 
izvērtē�anas. Mērījumi notika vakara laikā, kad apkārtējā transporta kustība pa tuvējām ielām 
bija minimāla un netraucēja veikt šos mērījumus. Pēc SC darbinieku vārdiem mājas 
siltummezgls darbojās normālā re�īmā. Veicot �os mērījumus, āra temperatūra bija 0°C . 

 

 

MĒRĪJUMU REZULTĀTI: 

Tabula 3.  Raksturojo�ie vidējie trok�ņa līmeņi dzīvojamā telpā, kad siltummezgls strādā . 
 
 

   Sākotnējais 

LAeq (1 LAFmaxT  (2 Tonalitāte, (3 troksnis  (4 
Mērpunkti 

dzīvojamā telpā 

   [ 
M1  25,4 29,0 315 - 
M2  25,4 28,9 315 - 
M3  25,3 30,4 315 - 

 
 

Tabula 4.  Raksturojo�ie vidējie trok�ņa līmeņi dzīvojamā telpā, kad siltummezgls nestrādā . 
 
 

   Sākotnējais 

LAeq (1 LAFmaxT  (2 Tonalitāte, (3 troksnis  (4 
Mērpunkti 

dzīvojamā telpā 

    
M1  19,5 22,2 - - 
M2  18,5 22,3 - - 
M3  19,2 22,5 - - 

 

1) Ekvivalentais nepārtrauktais A–izsvarotais skaņas spiediena līmenis [dB(A)] vienā no testējamās 
teritorijas raksturojo�iem mērpunktiem. 

 

2) Viena trok�ņa gadījuma (notikuma) maksimālais A–izsvarotais skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 
 

3) Tonalitātes centrālā frekvence [Hz], pamatojoties uz viena trok�ņa gadījuma (notikuma) 
tre�daļoktāvu analīzi. 

 

4) Sākotnējais (fona) ekvivalentais nepārtrauktais A–izsvarotais skaņas spiediena līmenis [dB(A)] vienā 
no testējamās teritorijas raksturojo�iem mērpunktiem. 



 

 

 

VĒRTĒ�ANAS LĪMEŅU APRĒĶINU REZULTĀTI: 

  Tabula 5. Vērtē�anas līmeņi dzīvojamā telpā, kad siltummezgls strādā. 
 

 

Mērpunkti 
 telpā 

K t  (5                        
trok�ņa 

tonalitātes 
labojums   

[dB] 

K i                          
trok�ņa 

impulsitātes 
labojums 

[dB] 

K s                          
akustiskās 
situācijas 
labojums 

[dB] 

Sākotnējais 
troksnis 
[dB(A)] 

LRAeqstunda(6 
 

[dB(A)] 
 

M1  5 - - - 30,4 
M2  5 - - - 30,4 
M3  5 - - - 30,3 

 
 
 

  Tabula 6. Vērtē�anas līmeņi dzīvojamā telpā, kad siltummezgls nestrādā. 
 

Mērpunkti 
 telpā 

K t  (5                        
trok�ņa 

tonalitātes 
labojums   

[dB] 

K i                          
trok�ņa 

impulsitātes 
labojums 

[dB] 

K s                          
akustiskās 
situācijas 
labojums 

[dB] 

Sākotnējais 
troksnis 
[dB(A)] 

LRAeqstunda(6 
 

[dB(A)] 
 

M1  - - - - 19,5 
M2  - - - - 18,5 
M3  - - - - 19,2 

 
 

5)  Tonalitātes labojums [dB], pamatojoties uz trok�ņa gadījuma (notikuma) tre�daļoktāvu analīzi. 
 
6) Vērtē�anas līmenis [dB(A)] ar atskaites laika intervālu 10 min. 

 

REZULTĀTS UN NENOTEIKTĪBAS APRĒĶINS : 

 
 Tabula 7. Ar ieslēgtu siltummezglu. 
 

Standarta nenoteiktības (σ st ) (pa izcelsmes avotiem) 

  1 klases rokas 
analizātora 

Izraisītā 

Trok�ņa avota 
darbības 

nosacītā (A-tipa) 

Klimatisko un 
zemes virsmas 

apstākļu izraisītā   

ε  [dB] X  [dB] Y  [dB] 

 
Kombinētā 
standarta 

nenoteiktība 
 σ t  = 

Vērtē�anas 
līmeņa 

L stunda nakts 
vidējā 

 vērtība  (7 

Mērījumu 
nenoteiktība 
pie P = 90%  

 ± 1,65 x σ t 
[dB] 

Papla�inātā 
mērījumu 

nenoteiktība 
 ± 2,0 x σ t 

[dB] 

1,0 0,1 0 1,0 30,4 1,65 (8 2,0 

 

 
 

 Tabula 8. Pie izslēgta siltummezgla. 
 

Standarta nenoteiktības (σ st ) (pa izcelsmes avotiem) 

  1 klases rokas 
analizātora 

Izraisītā 

Trok�ņa avota 
darbības 

nosacītā (A-tipa) 

Klimatisko un 
zemes virsmas 

apstākļu izraisītā   

ε  [dB] X  [dB] Y  [dB] 

 
Kombinētā 
standarta 

nenoteiktība 
 σ t  = 

Vērtē�anas 
līmeņa 

L stunda nakts 
vidējā 

 vērtība  (7 

Mērījumu 
nenoteiktība 
pie P = 90%  
 ± 1,65 x σ t 

[dB] 

Papla�inātā 
mērījumu 

nenoteiktība 
 ± 2,0 x σ t 

[dB] 

1,0 0,5 0 1,1 19,1 1,8 (8 2,2 

 

222 YX ++ε

222 YX ++ε



 

 

 

7) Vērtē�anas līmenis atbilsto�ajā diennakts laikā, kā noteikts LR MK noteikumos Nr.598, 2.pielikumā. 
8) Piemērojama trok�ņa vērtē�anas līmeņa vidējai vērtībai, kas dota iepriek�ējā kolonā. 

 
NORMATĪVĀS VĒRTĪBAS:  
  Tabula 9.  ( Saskaņā ar LR MK Noteikumu Nr.598, 2.pielikumu.) 
 

Pieļaujamie normatīvi  
  Nr. 
p.k.   Telpas lietošanas funkcija  Ldiena 

(dBA) 

 Lvakars 

(dBA) 

 Lnakts 

(dBA) 

 3.  Dzīvojamās telpas un guļamtelpas   35  35  30 

 

REZULTĀTU ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS:  (* 
 

1. Vērtē�anas līmeņa L stunda  nakts vidējās vērtības pārsniedz trok�ņa nakts 

robe�vērtības  ( Saskaņā ar LR MK Noteikumu Nr.598, 2.pielikuma p.3. ). 

2. Ņemot vērā veikto mērījumu nenoteiktību, vērtē�anas līmeņa L stunda  nakts galējā 

mazākā vērtība nepārsniedz normatīvo robe�vērtību ( Saskaņā ar LR MK 

Noteikumu Nr.598, 2.pielikuma p.3. ), tādēļ var secināt, ka trok�ņa līmenis ir tuvu 

robe�vērtībai; - tas ir rezultāts nepiecie�amībai piemērot tonalitātes korekciju. 



 

 

 

Pielikums 1. 
 

MĒRPUNKTU IZVIETOJUMS MĀJAS DZĪVOJAMĀ TELPĀ. 
  
 

 
 
 
 

           Mērpunktu izvietojums dzīvoklī 
 
 

M1 

M2 

M3 



 

 

 
 
 

Pielikums 2. 
 

 
 

Zīm. P2.1. Trok�ņa līmeņa mērījumi mājas siltummezglā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zīm. P2.2. Trok�ņa spektrs siltummezglā kad tas ieslēgts. 

 



 

 

 
 

Zīm. P2.3. Trokšņa spektrs dzīvoklī Nr. 26 kad siltummezgls ieslēgts. 
 

 
 

Zīm. P2.4. Trok�ņa spektrs dzīvoklī Nr. 26 kad siltummezgls izslēgts. 


