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Triukšmo kilmė ir problema



Kas yra triukšmas?

• įvairaus pobūdžio nepageidaujamas 
garsas

• akustinės energijos forma
• nuo įprastinių garsų skiriasi, nes 

dažniausiai trikdo bei sukelia 
nemalonius pojūčius, o tai ilgainiui 
tampa žalingu poveikiu sveikatai

Gaila, bet Kelių, geležinkelių ir oro 
transportas išskiriami kaip didžiausi 
triukšmo šaltiniai



Triukšmo problemos 
mastas

• Apie 20 % ES gyventojų yra nuolat veikiami triukšmo lygio, 
viršijančio 65 dBA dienos metu ir apie 30 % viršijančio 55 dBA
nakties metu;
– Lietuvos HN 33:2011 šie dydžiai yra nurodyti kaip didžiausi leistini ekvivalentiniai 

triukšmo lygiai

• Miestuose triukšmas vidutiniškai per metus padidėja 1-3 dBA.



• Dėl geležinkelių ir automobilių triukšmo Europos Sąjungos socialinės-
ekonominės išlaidos kasmet sudaro 40 mlrd. EUR, iš kurių 90 % dėl
lengvųjų ir krovininių transporto priemonių, o tai sudaro apie 0,4 % viso ES
BVP, įskaitant sveikatos priežiūros išlaidas. Prognozuojama, kad jeigu nebus
imtasi papildomų ir aktyvesnių triukšmo mažinimo veiksmų, tai iki 2050 m.
su transporto triukšmu susijusios kasmetinė išlaidos padidės iki 60 mlrd.
EUR;

Triukšmo žala



Triukšmo poveikis

• Žala žmogaus sveikatai:
– klausos mechanizmui;
– psichinei būklei;
– centrinei nervų sistemai;
– vegetacinei nervų sistemai;
– širdies ir kraujagyslių sistemai;
– susierzinimui ir gyvenimo kokybei;
– miegui nakties metu;
– suvokimui ir mokymosi procesui;
– darbo našumui.

• Triukšmo poveikis gyvūnams:
– gyvūnų migracijai;
– gyvūnų populiacijai.

• Žala ekonominiu aspektu:
– socialinės-ekonominės išlaidos;
– nekilnojamojo turto nuvertėjimas.



Kelių transporto triukšmas



Triukšmo priklausomybė 
nuo važiavimo greičio

Transporto priemonės 
triukšmas priklausomai nuo 
važiavimo greičio susideda 
iš:
• jėgos įrenginių (variklio, 

pavarų dėžės ir kt.) sukeliamo 
triukšmo;

• padangos ir dangos 
kontakto sukeliamo 
triukšmo;

• automobilio aerodinaminio
triukšmo.



Padangos ir dangos 
kontakto triukšmas



Padangos ir dangos kontakto 
triukšmą lemiančių parametrų 

grupės
Kelio dangos parametrai:
• Dangos tekstūra 
• Užpildo savybės
• Tekstūros orientavimas
• Tuštymėtumas
• Trintis ir mikrotekstūra
• Standumas
• Siūlės ant tiltų ir betono dangų
• Nelygumas
• Dangos spalva
• Dangos amžius ir nusidėvėjimas

Padangų parametrai:
• Padangų skaičius
• Padangų matmenys
• Vidinė padangos struktūra
• Padangų nevienodumas
• Gumos kietumas
• Protektoriaus struktūra
• Padangos amžius ir nusidėvėjimas
• Padangos tipas
• Padangos su atnaujintu protektoriumi
• Dygliuotos padangos

Aplinkos parametrai:
• Temperatūra
• Drėgmė
• Vanduo
• Vėjas
• Dulkės
• Žiemos priežiūros veiksniai

Vairuotojo kontroliuojami 
parametrai:
• Važiavimo greitis
• Tangentinės jėgos ir akceleracija
• Apkrova ir slėgis padangose



Triukšmas dėl padangos 
vibracijų



Triukšmas dėl padangos 
aerodinaminių savybių



Teisinis ir norminis 
reglamentavimas



• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl
aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo

• LR triukšmo valdymo įstatymas
• Valstybinės reikšmės automobilių kelių triukšmo prevencijos

strategija
• Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir

jų taikymo tvarkos aprašas
• Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“

• Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros
rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10

• Kas 5 metus atnaujinami pagrindinių kelių strateginiai triukšmo
žemėlapiai, pagal kuriuos rengiami kelių triukšmo prevencijos
planai

Triukšmo valdymo 
dokumentai



Iš 2013 m. LAKD patvirtinto „Kelių transporto priemonių
sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir jų taikymo tvarkos
aprašo“:

• 18. Triukšmą mažinančių priemonių taikymo (TMP) sąlygos,
naujai tiesiant ar rekonstruojant kelią:

• 18.1. TMP gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje triukšmo lygį turėtų sumažinti iki leidžiamo triukšmo
lygio...;

• 18.3. kai didžiausias leidžiamas triukšmo lygis viršijamas
<5 dBA, triukšmas gali būti mažinamas taikant tylesnę dangą;

• 18.4. kai didžiausias leidžiamas triukšmo lygis viršijamas
5 dBA, triukšmas gali būti mažinamas įrengiant akustinę
sienutę.

Priemonės



Kelio dangos paviršius
Pataisa (dBA), kai didžiausias leidžiamas važiavimo greitis 

(žr. 2 priedo [3], [4]):
30 km/h 40 km/h >= 50 km/h > 60 km/h

Nerifliuotas mastikos asfaltas, 
asfaltbetonis bei skaldos ir mastikos 
asfaltas

0,0 0,0 0,0

Betonas,
rifliuotas mastikos asfaltas +1,0 +1,5 +2,0

Lygaus paviršiaus trinkelės +2,0 +2,5 +3,0
Kitos trinkelės +3,0 +4,5 +6,0
Betonas su specialiai apdorotu 
paviršiumi (išilginė tekstūra) -2,0

Asfaltbetonis (AC 5 ir AC 8),
skaldos ir mastikos asfaltas (SMA 8 ir 
SMA 11) be paviršiaus šiurkštinimo

-2,0

Poringasis asfaltas (PA) (kurio naujai 
pakloto oro tuštymių kiekis >15%):

PA 11 -4,0
PA 8 -5,0

Pataisos dėl kelio dangos 
rūšies



Pagal „Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos 
aprašas“ 2013



Triukšmo mažinimo 
priemonės



Tradicinės triukšmo 
mažinimo priemonės

• Eismo valdymas
• Triukšmo sienutės
• Tuneliai

• didelė įrengimo kaina ir brangus išlaikymas
• kartais neįmanoma įrengti dėl esančių įvairių 

apribojimų

Efektyvu, 
tačiau...



Netradicinės triukšmo 
mažinimo priemonės

• Mažatriukšmės padangos



Netradicinės triukšmo 
mažinimo priemonės

• Aerodinamiškas automobilio kėbulas
• Triukšmą mažinančios (TM) kelių dangos



Triukšmą mažinančios 
asfalto dangos



Triukšmą sugeriančios 
dangos Triukšmo negeneruojančios dangos

• Triukšmo absorbcija
• Didelis oro tuštymių kiekis

• Padangos vibracijų mažinimas
• Optimizuota paviršiaus tekstūra
• „Neigiama“ tekstūra
• Mažesnis mineralinių medžiagų dydis (4-6 mm 

lengvojo transporto triukšmui mažinti ir  6-10 mm 
– sunkiojo transporto)

• Kubo formos mineralinės dalelės (mažinant dalelių 
formos/plokštumos rodiklį SI/FI)

TM kelio dangos (1)

Triukšmą sugeriančios ir 
triukšmo negeneruojančios 

dangos
• Triukšmo absorbcija dėl didelio oro 

tuštymių kiekio;
• Padangų vibracijų mažinimas dėl 

optimizuotos paviršiaus tekstūros;
• Padangų vibracijų mažinimas dėl 

mažesnio dangos standumo.



TM kelio dangos (2)

• kompleksinė priklausomybė tarp dangos paviršiaus tekstūros ir keliamo triukšmo;
• tekstūros bangų ilgiai ir tekstūros pikai (dalelių išsikišimai) susiję su triukšmo susidarymu;
• tekstūros bangų ilgiai turi būti didinami 0,5-10 mm diapazone ir mažinami 10-500 mm.
• optimizuota (neigiama) tekstūra bus užtikrinta esant:

• mažam mineralinių medžiagų dydžiui (4-6 mm lengvojo transporto triukšmui mažinti ir
6-10 mm – sunkiojo transporto)

• kubo formos mineralinėms dalelėms (mažinant dalelių formos/plokštumos rodiklį SI/FI)
• kuo vienodesnei dominuojančiai užpildo frakcijai, o užpildo dalelėms išsidėsčiusioms kuo

arčiau viena kitos
• dangos paviršiaus homogeniškumui (kuo lygesni tarpai tarp didžiausių užpildo dalelių ar

sričių, kuriose nėra didžiausio užpildo dalelių, ir kuriose jų yra.



TM kelio dangos (3)

• Dėl specifinių Lietuvos klimato 
sąlygų (vidutiniškai 60-80 
atšilimo/užšalimo ciklų kasmet) 
labiausiai tinkamos naudoti 
triukšmą mažinančios asfalto 
dangos, kurios yra panašios į 
įprastines asfalto dangas (SMA, 
AC), tačiau turinčios optimizuotą 
paviršiaus tekstūrą ir didesnį oro 
tuštymių kiekį. 

• Tokio tipo dangomis triukšmo lygis 
gali būti sumažinamas 2-4 dBA.



TM kelio dangos (4)

• Mažiau agresyvaus klimato 
šalyse populiariausios 
triukšmui mažinti 
naudojamos kelių dangos 
yra poringasis asfaltas, 
kuriuo triukšmas gali būti 
sumažintas iki 5-8 dBA. 

>Olandijoje daugiau 
kaip 90 % magistralinių 
kelių yra su poringojo 
asfalto danga.



TM kelio dangos (5)

• Šiuo metu Europos mokslininkai kuria poroelastingo mišinio dangas 
(PERS), kuriomis triukšmas galėtų būti sumažintas net iki 10 dBA



Poringasis asfaltas
(viensluoksnis, dvisluoksnis)

– 5-8 dBA

Skaldos ir mastikos asfaltas
– 1-3 dBA

Optimizuoti asfalto sluoksniai
– 3-4 dBA

Tekstūrizuotas betonas
– 3-6 dBA

Gumos asfaltas
– 3-7 dBA

Poroelastingos dangos
– 8-12 dBA

TM kelio dangos (6)



TM kelio dangos (7)
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Triukšmą mažinančių asfalto 
mišinių modeliavimas



TM asfalto dangos, pagal 
triukšmo mažinimo 
potencialą, skirstomos į 4
kategorijas:
– tankios (oro tuštymių kiekis 4-9 %);
– pusiau tankios (oro tuštymių kiekis 

9-14 %);
– pusiau poringos (oro tuštymių 

kiekis 14-19 %);
– poringos (oro tuštymių kiekis virš 

19 %).
Triukšmo mažinimo galimybės skirtingo tipo dangoms

Asfalto sluoksnių skirstymas 
pagal triukšmo mažinimo 

potencialą



Triukšmo mažinimo būdai 
optimizuojant pagrindinius dangos 

paviršiaus tekstūros parametrus

Triukšmo lygio ir jo 
dažninio spektro 
mažinimas modeliuojant 
tris pagrindinius dangos 
paviršiaus tekstūros 
parametrus1: 

– Tekstūros efektas
– Mechaninės varžos 

efektas
– Absorbcijos efektas

Dangos paviršiaus tekstūros ir oro tuštymių kiekio dangoje modifikavimas yra
efektyviausias ir dažniausiai naudojamas būdas mažinant padangos ir dangos kontakto
sukeliamą triukšmą

1Kuijpers, A.; Van Blokland, G. Simulation Tool for Road/Tyre Modeling: The Influence of Road Parameters on Tyre/Road Noise (2006)



SMA ir AC sudėtis ir tekstūra



Asfalto mišinių granuliometrija (1)



Asfalto mišinių granuliometrija (2)



Laboratoriniai tyrimai



Eksperimentiniai tyrimai (1)

Asfalto mišinio rūšis Rišiklio kiekis
(variantų sk.) Nustatomos savybės Bandinių

skaičius
Koncepciniai triukšmą mažinantys 
mišiniai: 

SMA 5 TM
SMA 8 TM
TMOA 5
Viaphone (patentuotas 
produktas)

Triukšmą mažinantys 
(absorbuojantys) mišiniai:

PA 8
Įprastiniai asfalto mišiniai:

SMA 8 S
SMA 11 S
AC 8 VS
AC 11 VS
AC 8 PAS-H

3 Tariamasis tankis ir oro 
tuštymių kiekis 4

3 Didžiausias tankis 3

3 Pastovumas ir takumas 
pagal Maršalą 4

3 Jautrumas vandeniui 8
3 Skeliamasis stipris 4

2 Vidutinis tekstūros gylis 
MTD 2

2 Garso sugertis (akust. 
interferometras) 2

1
Dalelių masės nuostoliai 
po 0, 12, 25, 38, 50 
šaldymo ir atšildymo, cik

10

1
Skeliamasis stipris po 0, 
12, 25, 38, 50 šaldymo ir 
atšildymo ciklų

10



Eksperimentiniai tyrimai (2)

Fizikinių ir mechaninių savybių 
nustatymas

Asfalto mišinių triukšmą mažinančių 
charakteristikų nustatymas

Asfalto mišinių tvarumo (ilgalaikiškumo 
savybių nustatymas

Plataus mąsto tyrimai atlikti VGTU akredituotose AKML ir Akustikos laboratorijose 



Rezultatai (1)
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Garso sugerties koeficientas

SMA 5 TM
SMA 8 TM
TMOA 5
PA 8
SMA 8 S
SMA 11 S
AC 8 VS
AC 11 VS
AC 8 PAS-H
Viaphone 0/5

Koncepciniai triukšmą mažinantys asfalto mišiniai pasižymi geresnėmis akustinėmis savybėmis lyginant su 
tradiciniais asfalto mišiniais, tačiau prastesnėmis negu poringojo asfalto. Preliminariai vertinant koncepciniai 
asfalto mišiniai dėl savo optimizuotos paviršiaus tekstūros ir didesnio nei įprasta oro tuštymių kiekio, turėtų 
padangos ir dangos kontakto sukeliamą triukšmą sumažinti apie 2–4 dBA.



Rezultatai (2)
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Skeliamasis stipris po šildymo/šaldymo ciklų

Po 0 ciklų
Po 12 ciklų
Po 25 ciklų
Po 38 ciklų
Po 50 ciklų

Iš koncepcinių triukšmą mažinančių asfalto mišinių didžiausias skeliamasis 
stipris po šildymo/atšaldymo ciklų nustatytas TMOA 5 asfalto mišiniui, tačiau 
apie 7 % mažesnis negu įprastinių asfalto mišinių.



Rezultatai (3)
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Dalelių masės nuostoliai po šildymo/šaldymo ciklų

Po 0 ciklų
Po 12 ciklų
Po 25 ciklų
Po 38 ciklų
Po 50 ciklų

Dalelių masės nuostoliai po atitinkamo skaičiaus šildymo/atšaldymo ciklų
nustatyti didžiausi PA 8 mišiniui, kai tuo tarpu iš koncepcinių triukšmą
mažinančių asfalto mišinių mažiausiais dalelių masės nuostoliais pasižymėjo
SMA 5 TM mišinys, kuriam nustatyti vidutiniškai 12 % didesni masės dalelių
nuostoliai negu įprastiniams lygiaverčiams asfalto mišiniams.



Rekomendacijos triukšmą
mažinantiems asfalto 

mišiniams (1)

• Asfalto mišiniams taikomi TRA ASFALTAS 08, mineralinėms medžiagoms TRA MIN 07, bituminiams rišikliams TRA BITUMAS 08, 
sluoksnių įrengimui ĮT ASFALTAS 08 reikalavimai.

Pavadinimas SMA 5 TM SMA 8 TM TMOA 5

Mineralinės medžiagos:
aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių 
procentas
atsparumas trupinimui
atsparumas poliruojamumui

bendras aptakumo (birumo)       koeficientas 
frakcijai 0,063/2

Rišiklis, rūšis ir markė

C100/0
1)

SZ18/LA20
PSVdek.(51)

≥ 35

PMB 40/100-65;
(PMB 45/80-80)

C100/0
1)

SZ18/LA20
PSVdek.(51)

≥ 35

PMB 40/100-65;
(PMB 45/80-80)

C100/0
1)

SZ18/LA20
PSVdek.(51)

≥ 35

PMB 40/100-65;
(PMB 45/80-80)

Mineralinių medžiagų mišinys:
išbiros per sietus:

16 mm
11,2 mm

8 mm
5,6 mm

2 mm
0,125 mm
0,063 mm

Mažiausias rišiklio kiekis
Didžiausias rišiklio kiekis
Rišiklį stabilizuojantis priedas

100
85–100
20–30

–
6–9

Bmin 7,0

≥ 0,15

100
90–100
20–30
15–20

–
5–8

Bmin 6,5

≥ 0,3

100
90–100
30–40
12–18
10–13

Bmin 12,5 (tūrio %)
Bmax 13,5 (tūrio %)

Mažiausias oro tuštymių kiekis
Didžiausias oro tuštymių kiekis
Bitumu užpildytų tuštymių kiekis

Vmin 7,0
Vmax 9,0
TBR

Vmin 8,0
Vmax 10,0

TBR

Vmin 5,0
Vmax 6,0
TBR

Sluoksnio storis
Sutankinimo laipsnis

2,5 cm
≥ 97 %

2,5 cm
≥ 97 %

2,5 cm
≥ 98 (97) %



Rekomendacijos triukšmą
mažinantiems asfalto 

mišiniams (2)
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Eksperimentinių ruožų 
įrengimas valstybinės 

reikšmės magistralinio kelio 
A2 Vilnius–Panevėžys

ruožo nuo 56,07 iki 57,57 km 
dešinėje pusėje



Ruožo įrengimo vieta



Posluoksnio paruošimas ir naudotinos medžiagos:
- dangos pažaidos (plyšių tinklai, išdaužos ir pan.) remontuojamos asfalto AC 22 PS mišiniu

ne mažiau kaip 10 cm storiu;
- išlyginamasis sluoksnis, jei reikia, klojamas iš asfalto mišinio AC 16 AN arba AC 11 AN;
- danga frezuojama frezomis su erdvine aukščio reguliavimo sistema;
- 1 eismo juostos danga išfrezuojama 6 cm giliau (skaičiuojant nuo būsimo posluoksnio

projektinio aukščio) lyginant su gretimomis 2 eismo ir sustojimo juosta ir ne mažesniu
negu 3,75 m pločiu;

- 1 išfrezuotoje eismo juostoje 6 cm storiu paklojamas asfalto apatinis sluoksnis iš asfalto
mišinio AC 16 AS PMB 45/80-55;

Numatomi darbai



Asfalto viršutinių triukšmą mažinančių sluoksnių klojimas, jų rūšys ir specifikacijos:
• Iš viso 9 asfalto mišiniai ir 9 daliniai ruožai. Ruoželių ilgiai vienodi, išskyrus poringojo 

asfalto, kurio ruoželio ilgis 100 m.
• Sustojimo juostos viršutinis sluoksnis gali būti įrengiamas iš tokio pat asfalto mišinio kaip ir 

pagrindinės važiuojamosios dalies, arba klojama ištisai iš mišinio AC 8 VN arba AC 11 VN.
• Įrengiant asfalto sluoksnius nebus naudojamos papildomos paviršiaus šiurkštinimo 

priemonės, nes dėl šių priemonių panaudojimo gali pasikeisti dangos paviršiaus tekstūros 
charakteristikos, kurios lemia padangos ir dangos kontakto triukšmo susidarymo 
mechanizmus bei dangos paviršiaus akustines savybes.

Numatomi darbai



Reikalavimai asfalto sluoksnių paviršiaus tekstūros savikontrolės 
matavimams

Reikalavimai 
paviršiaus tekstūrai



Reikalavimai asfalto sluoksnių paviršiaus triukšmo sklaidos savikontrolės 
matavimams

Reikalavimai paviršiaus 
triukšmo sklaidai



Numatomi tyrimai 
eksperimentiniuose ruožuose



Triukšmo lygio 
matavimai (1)

Triukšmo lygio matavimai
• Statistinis metodas (SPB)

įvertinti bendrą keliu važiuojančio automobilio generuojamą triukšmą ir
kokią įtaką triukšmo susidarymui turi kelio danga, įvertinant pagrindines
kelio dangos triukšmą mažinančias savybes



Triukšmo lygio 
matavimai (2)

Triukšmo lygio matavimai
• Artumo metodas (CPX)

įvertinti padangos ir dangos
kontakto sukeliamą triukšmą
kiekviename kontakto taške,
išilgai visos matuojamos dangos,
palyginti skirtingo tipo dangas,
matuoti didelius atstumus



Kiti tyrimai
Kelio dangos paviršiaus tekstūros 
matavimai

• Vidutinis tekstūros gylis MTD
• vidutinis profilio gylis MPD

Kelio dangos atsparumo slydimui 
matavimai

Garso sugerties matavimai akustiniu 
interferometru

Mechaninio atsparumo tyrimai

Vizualus kelio dangos būklės stebėjimas



Apibendrinimas



Apibendrinimas
• Aplinkos triukšmas – viena didžiausių šių laikų aplinkosauginių problemų, kurios žala ES kasmet

skaičiuojama ~40 mlrd. EUR.
• Transporto priemonės triukšmas susideda iš variklio dalių triukšmo, padangos/dangos kontakto

triukšmo, aerodinaminio triukšmo.
• Triukšmo susidarymui įtakos turi aplinkos, vairavimo elgsenos, padangų ir dangos paviršiaus

charakteristikų faktoriai.
• Alternatyva tradicinėms triukšmo mažinimo priemonėms – triukšmą mažinančios ir triukšmo

negeneruojančios kelių dangos.
• Triukšmą mažinančios kelio dangos pasižymi optimizuota paviršiaus tekstūra (lygesnė – mažiau

iškilimų, bet daugiau griovelių; mažesnis min. medžiagų dydis) ir didesniu oro tuštymių kiekiu.
• VGTU Kelių tyrimo institutas sumodeliavo ir sukūrė koncepcinius triukšmą mažinančių asfalto

mišinius, pritaikytus Lietuvos klimato sąlygoms.
• Koncepciniai mišiniai ištirti laboratorijoje, kur nustatyta, kad jie pasižymi geresnėmis triukšmą

mažinančiomis savybėmis nei įprastiniai asfalto mišiniai. Prognozuojama, kad tokie mišiniai gali
sumažinti transporto keliamą triukšmą 2-4 dBA.

• Planuojami įrengti eksperimentiniai ruožai, kur bus patikrinta tokio tipo dangų eksploatacija
realiomis sąlygomis ir nustatytas realus triukšmo sumažėjimas.



Įdomūs faktai



• Juodos spalvos danga gali būti iki 10 ºC šiltesnė negu pilko 
atspalvio danga, o tai lemia 1 dB mažesnes triukšmo 
emisijas

• Sunkiojo transporto priemonės sukelia 6-10 dBA didesnes 
triukšmo emisijas negu lengvieji automobiliai

• Skirtumas tarp padangos ir dangos kontakto sukeliamo 
triukšmo dėl gumos kietumo gali siekti net iki 5-8 dBA

• Dygliuotos padangos – 8 dBA (lyginant su nedygliuotomis) 

Įdomūs faktai (1)



• Padangos ir dangos kontakto sukeliamas triukšmas padidėja 
nukritus temperatūrai, kiekvienam temperatūros laipsniui, 
triukšmo lygis pasikeičia 0,05-0,1 dBA

• Važiuojant šlapia danga 60 km/h greičiu triukšmo lygis, 
lyginant su sausa danga, padidėja nuo 2 iki 6 dBA.

• Dėl transporto priemonės greičio variacijos (nuo 30 iki 130 
km/h), triukšmo emisija gali skirtis net iki 25 dBA.

• Švedijoje dėl transporto sukeliamo triukšmo poveikio miršta 
daugiau žmonių negu eismo įvykiuose!

Įdomūs faktai (2)



Ačiū už dėmesį!

doc. dr.  Audrius Vaitkus
VGTU AIF Kelių tyrimo institutas

audrius.vaitkus@vgtu.lt
http://kti.ap.vgtu.lt/ 
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