


   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai 

      - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba,      - taškinis  šaltinis;        

                      - automobilių stovėjimo aikštelė,         - plotinis šaltinis 

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3500 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai 

      - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba,      - taškinis  šaltinis;        

                      - automobilių stovėjimo aikštelė,         - plotinis šaltinis 

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3500 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai 

      - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba,      - taškinis  šaltinis;        

                      - automobilių stovėjimo aikštelė,         - plotinis šaltinis 

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3500 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai 

      - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba,      - taškinis  šaltinis;        

                      - automobilių stovėjimo aikštelė,         - plotinis šaltinis 

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3500 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai 

      - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba,      - taškinis  šaltinis;        

                      - automobilių stovėjimo aikštelė,         - plotinis šaltinis 

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3500 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai 

      - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba,      - taškinis  šaltinis;        

                      - automobilių stovėjimo aikštelė,         - plotinis šaltinis 

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3500 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

           Esama situacija: Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

           Esama situacija: Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

           Esama situacija: Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

           Esama situacija: Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

           Esama situacija: Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

           Esama situacija: Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

  Prognozuojama situacija: Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

  Prognozuojama situacija: Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

  Prognozuojama situacija: Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

  Prognozuojama situacija: Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

  Prognozuojama situacija: Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 



   

 

Sutartiniai žymėjimai:  

           - sklypo riba;         - kelias;         - pastatas;          - miškas ir krūmynai; 

                           - gyvenamosios ar visuomeninės paskirties sklypo riba. 

                       

                                                       

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA (skaičiavimo aukštis 4,0 m) 

  Prognozuojama situacija: Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:5000 


