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TEKSTE NAUDOJAMOS SANTRUMPOS

Santrumpa Santrumpos išaiškinimas

PŪV Planuojama ūkinė veikla

PAV Poveikio aplinkai vertinimas

PVSV poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
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ĮVADAS

Kauno oro uosto riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statyba
bus vykdoma Kauno oro uoste, Karmėlavoje, Kauno rajone. Riedėjimo tako ir perono statyba,
vykdoma siekiant padidinti oro uosto rytinės dalies panaudojimą ir užtikrinti orlaivių įriedėjimą į
komerciškai vystomus sklypus. Tam tikslui papildomai reikia įrengti perono dalį, skirtą orlaivių
stovėjimui/įriedėjimui į aviacinei veiklai vystomą sklypą.

Kauno oro uosto riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statyba
neįtakos orlaivių srautų Kauno oro uoste pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių judėjimas
iš/į oro uostą nevertinamas.
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INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ

1. Informacija apie PŪV organizatorių (užsakovą)

Įmonės pavadinimas UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“

Adresas, telefonas, faksas Terminalo g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno raj.
tel. (8 37) 39 9299, faks. (8 37) 39 9199

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos

Tomas Urbonas,
tel. (8 683) 83862,
el.p. t.urbonas@kun.lt

2. Informacija apie PŪV PAV dokumento rengėją

Įmonės pavadinimas UAB „Sweco Lietuva“

Adresas, telefonas, faksas

V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius
tel. (8 5) 262 2621
faks. (8 5) 261 7507
el.p. info@sweco.lt

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė, pareigos

Justinas Musteikis
Projekto vadovas
tel. (8 5) 219 6573
el.p. justinas.musteikis@sweco.lt

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, veiklos pobūdis, technologiniai sprendiniai

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno oro uosto riedėjimo tako ir perono einančio nuo
esamo pietinio perono link LEZ statyba.

Riedėjimo tako ir perono statyba rekonstravimas neįtakos orlaivių srautų Kauno oro uoste
pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių judėjimas iš/į oro uostą nevertinamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai
vertinimo (toliau tekste – PAV) įstatymu (toliau tekste – Įstatymas) [1] visa PŪV skirstoma į dvi
kategorijas: (1) veikla, kuriai PAV privalomas ir (2) veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl
PAV privalomumo. Planuojama ūkinė veikla atitinka PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14. punkto
kriterijus „<...>Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių
sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant
esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar
keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų
įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte
nurodytus atvejus <...>“. Todėl atliekama atranka dėl PAV privalomumo. Informacija atrankai dėl
PŪV PAV privalomumo parengta vadovaujantis Įstatymo [1] ir Planuojamos ūkinės veiklos
atrankos metodinių nurodymų [2] reikalavimais.
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4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos

Planuojamo riedėjimo tako ir perono vieta Kauno oro uosto teritorijoje pažymėta PŪV vietos
schemoje (1 priedas).

Planuojamų darbų aprašymas:

 Numatoma pastatyti 207 m ilgio ir 44 m (23 m pločio asfalto danga) pločio, E kategorijos,
riedėjimo taką;

 Numatoma pastatyti apie 20 900 m2 ploto peroną, kuriame įrengiamos 4, C kategorijos,
orlaivių stovėjimo aikštelės;

Statybos darbų metu derlingas dirvožemio sluoksnis nustumiamas ir laikinai sandėliuojamas
nenaudojamoje sklypo dalyje. Baigus statybos darbus, derlingas dirvožemio sluoksnis
panaudojamas sklypo sutvarkymui.

Planuojama dangos konstrukcija: ant sutankinto esamo grunto įrengiamas 40 cm storio šalčiui
atsparaus smėlinio grunto sluoksnis. Ant jo klojamas 30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis.
Ant skaldos pagrindo klojama trisluoksnė asfaltbetonio danga, kurios pagrindo sluoksnis
rengiamas iš 15 cm storio asfaltbetonio. Apatinis dangos sluoksnis iš 8 cm storio asfaltbetonio
sluoksnio ant kurio klojamas 4 cm storio viršutinis asfalto sluoksnis. Pagrindo ir apatinis
asfaltbetonio sluoksniai palaistomi bitumo emulsija.

Šoninės saugos juostos (ŠSJ) danga. 10,5 m plotyje nuo RT asfalto dangos įrengiama sustiprinta
gruntinė ŠSJ. Ant sutankinto esamo grunto įrengiamas 25 cm storio šalčiui atsparaus smėlinio
grunto sluoksnis. Ant jo klojamas 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. Ant skaldos įrengiamas
10 cm storio skaldos 70% ir dirvožemio 30% mišinys sutankinamas ir apsėjamas žolių sėklų
mišiniu.

 Paviršinių nuotekų tvarkymas.

Perone numatoma įrengti paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą. Paviršinis vanduo
nuo perono surenkamas plyšiniais latakais, iš kurių vanduo nuvedamas į projektuojamus
paviršinių nuotekų valymo įrenginius (25 l/s), išvalytos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į kitu
projektu suprojektuotus paviršinių nuotekų tinklus (d1400). Paviršinės nuotekos (santykinai
švarios) nuo projektuojamo riedėjimo tako pagal nuolydį nutekės į aplinkinius žalius plotus ir
infiltruosis gruntą.

 Drenažas.

Po naujai projektuojama danga kas 15 m ir ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje klojami drenažo
sausintuvai. Drenažas rengiamas iš sustiprintų perforuotų plastikinių drenažo vamzdžių įsuktų į
geotekstilę. Vamzdžiai dedami ant 15 cm storio žvyro skaldelės pasluoksnio. Atvirkštinis filtras
rengiamas iš žvyro skaldelės prizmės ir atskiriamas geotekstilės audiniu. Drenažo linijos
užpilamos smėliniu gruntu, tokiu pat kaip rengiamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.

 Visame perone įrengiamas orlaivių riedėjimo maršrutų, parkavimo, aptarnaujančio
transporto, saugos linijų dažymas.



Kauno oro uosto riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statyba 17009-PAV.ATR-1
Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo Lapas 7

Dangos ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais suprojektuotas pagal EASA, ICAO ir APRON
MARKINGS & SINGS Hanbook (first and second edition) nurodymus.

 Perone įrengiamas apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema. Riedėjimo take ir perone
įrengiamas signalinių žiburių sistema.

Prie projektuojamo perono numatoma suprojektuoti tris apšvietimo atramas su avariniais bei
darbiniais prožektoriais. Atramoje sumontuojamas signalinis žiburys.

Šalia naujų atramų projektuojamos paskirstymo spintos, kuriose numatomi automatiniai jungikliai
ir prožektorių uždegimo įrenginiai.

Apšvietimo valdymui, naujo perono prieigose projektuojama nauja valdymo ir elektros
paskirstymo spinta, kurioje numatomi apsaugos aparatai nueinančioms linijoms ir magnetiniai
paleidikliai prožektorių ir atramų signalinių žiburių valdymui. Valdymo spintos maitinimas
numatomas iš esamos transformatorinės TP-6.

Riedėjimo tako krašto žiburiai įrengiami šoninėje saugos juostoje. Šalia perono lygiais intervalais
išdėstomi nauji krašto žymekliai. Planuojama naujus informacinius ženklus užmaitinti nuo RT
krašto žiburių pirminės grandinės.

Ant projektuojamų apšvietimo atramų projektuojamos stacionarios arba valdomos vaizdo
kameros. Vaizdo kamerų įrengimo vietos ir skaičius derinamos projektavimo metu. Projektuojami
duomenų perdavimo ir elektros tinklai iki naujų vaizdo kamerų. Vaizdo stebėjimo signalas ir
valdomos kameros valdymas nukreipiamas pas operatyvinį dispečerį į bokštą ir į administracinio
pastato antrajame aukšte esantį vaizdo stebėjimo kambarį. Vaizdo stebėjimo kameros
integruojamos į bendrą oro uosto vaizdo stebėjimo sistemą.

 Statybos darbus numatoma vykdyti vienu etapu.

Informacija apie visą žemės sklypo plotą, sklypo paskirtį, naudojimo būdą ir kiti duomenys pateikti
19 skyriuje.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos pobūdį pateikta 4 skyriuje.

6. Žaliavų naudojimas

Tam tikros statybinės medžiagos (pvz., asfaltbetonis, smėlis, skalda, PE ir PVC vamzdžiai,
konstrukciniai elementai ir kt.) bus naudojamos riedėjimo tako ir perono statybos metu. Medžiagų
kiekiai ir pavadinimai bus patikslinti techninio projekto rengimo etape.

Eksploatavimo metu, aerodromo dangų nuledinimui naudojami karbamidas ir ledo tirpikliai (skysti
ir granuliuoti) pagaminti kalio formiato arba kalio acetato (arba natrio formiato, natrio acetato)
pagrindu (priklausomai nuo to koks tiekėjas laimi konkursą).

Per žiemos sezoną sunaudojama:

1.       Karbamido ~200 t;
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2. Granuliuoto ledo tirpiklio ~100 t;

3.       Skysto ledo tirpiklio ~ 50 m3;

Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapai pateikti 6 priede.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas
(atsistatymas)

PŪV objektų įrengimo metu bus naudojamas nedidelis kiekis gamtos išteklių (pvz., smėlis, skalda,
vanduo).

Eksploatacijos metu tiesiogiai PŪV gamtos ištekliai nebus naudojami.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas

Pagrindinė energetinių išteklių rūšis – dyzelinas, kuris bus naudojamas mobilių transporto
priemonių vidaus degimo varikliuose statybos metu. PŪV statybos ir rekonstrukcijos metu bus
naudojama įvairi statybinė technika (ekskavatoriai, savivarčiai, vibruojamieji volai ir kt), kurios
kiekis ir sudėtis bus patikslinta rengiant techninį projektą.

9. Pavojingų, nepavojingų, radioaktyvių atliekų susidarymas ir tvarkymas

Riedėjimo tako ir perono statybos metu susidarys santykinai nedideli kiekiai statybinių atliekų,
kadangi tai nauja statyba (nebus griovimo darbų). Statybinės atliekos bus tvarkomos
vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis [3].

10. Nuotekų susidarymas ir jų tvarkymas

Nuo projektuojamų vandeniui nelaidžių paviršių susidarys paviršinės nuotekos. Nuo
projektuojamo perono paviršinės nuotekos bus surenkamos ir nukreipiamos į projektuojamus
paviršinių nuotekų valymo įrenginius (25 l/s), išvalytos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į kitu
projektu suprojektuotus paviršinių nuotekų tinklus (d1400). Paviršinės nuotekos (santykinai
švarios) nuo projektuojamo riedėjimo tako pagal nuolydį nutekės į aplinkinius žalius plotus ir
infiltruosis gruntą.

Paviršinių nuotekų kiekis nuo projektuojamo perono 135 l/s, nuo riedėjimo tako 45 l/s. Perono
plotas – 1,95 ha, riedėjimo tako – 0,65 ha.

Metinis paviršinių nuotekų apskaičiuojamas pagal formulę:= 10 × × × × [ / ]
čia:

Hf –kritulių kiekis, mm/metus, remiantis RSN 156-94 Kaune Noreikiškėse Vidutinis metinis kritulių
kiekis 630 mm.

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:
ps=0,85 – stogų dangoms;

ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;
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ps=0,78 – akmenų grindiniui;

ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);

ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;

ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;

F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei
sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.

Metinis paviršinių nuotekų nuo projektuojamo perono:= 10 × 630 × 0,83 × 1,95 × 0,85 = 8667 [ / ]
Metinis paviršinių nuotekų nuo projektuojamo riedėjimo tako:= 10 × 630 × 0,83 × 0,65 × 0,85 = 2889 [ / ]
Santykinai švarių ir išvalytų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamente [4] nustatyto užterštumo (vid./maks.):

 skendinčiųjų medžiagų – 30/50 mg/l,

 BDS5 – 25/50 mg/l,

 naftos produktų – 5/7 mg/l.

Brėžinys su projektuojamais paviršinių nuotekų tinklais pateiktas 3 priede.

11. Cheminės taršos susidarymas ir prevencija

Riedėjimo tako ir perono statyba rekonstravimas neįtakos orlaivių srautų Kauno oro uoste
pokyčių, todėl šio projekto apimtyje orlaivių generuojama aplinkos oro tarša nevertinama.

Riedėjimo tako ir perono statybos metu aplinkos oras bus teršiamas transporto priemonių ir kitų
įrenginių vidaus degimo variklių degimo produktais (anglies monoksidu, azoto oksidais, lakiais
organiniais junginiais, sieros dioksidu ir kietosiomis dalelėmis.

Preliminarus kuro (dyzelino) poreikis riedėjimo tako ir perono statybos darbams atlikti 157 t.
Naudojantis Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais,
vertinimo metodika [14] paskaičiuoti statybų metu iš vidaus degimo variklių išmetami teršalų
kiekiai (11.1 lentelė).

11.1 lentelė. Statybų metu iš vidaus degimo variklių išmetami teršalų kiekiai
Teršalas Emisijos faktorius

dyzeliniam
varikliui, kg/t kuro

Sudegina
mo kuro

kiekis t/m

Koeficientai Išsiskiriančio
teršalo kiekis

t
K1 K2 K3

Anglies
monoksidas

130 157,00 1 1,1 1 22,451

LOJ
(angliavandeniliai)

40,7 1 1,1 1 7,029
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Azoto oksidai 31,3 1 1,05 1 5,160
Sieros dioksidas 1 1 1 1 0,157
Kietosios dalelės 4,3 1 1,1 1 0,743
Iš viso: 35,539

Pažymėtina, kad aplinkos oro tarša statybų metu bus laikina ir lokali: pasireikš statybos aikštelėje
ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.

12. Fizikinės taršos susidarymas ir prevencija

Akustinis triukšmas

Darbo metodika

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas buvo atliktas statybos darbų metu naudojamiems
triukšmingiausiems įrenginiams. Vertinime priimta, kad su naujojo riedėjimo tako ir perono
statybomis susijusi technika bus suskirstyta į du labiausiai tikėtinus darbų etapus:

• I etapas – statybų vietos paruošimas naujojo riedėjimo tako dangos paklojimui
(ekskavatorius, buldozeris ir savivartis).

• II etapas – naujos dangos paklojimas (klotuvas, savivartis ir vibruojamasis volas).

Planuojama, kad rangos darbų vykdymas oro uosto teritorijoje numatomas dienomis nuo 7 iki 17
val., todėl triukšmas vakaro ir nakties metu nebuvo vertintas.

Šių etapų vertinimui, kurių metu technikos skleidžiamas triukšmas buvo sumodeliuotas
blogiausiai situacijai, kuomet visa lauko įranga (I etapas – ekskavatorius, buldozeris ir savivartis;
II etapas – klotuvas, savivartis ir vibruojamasis volas) dirbs vienu metu išsidėsčiusi arčiausiai
artimiausios gyvenamosios aplinkos. Triukšmo šaltiniai (įrengimai) pagal vertinamą darbų etapą
buvo priimti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai su parinkta triukšmo galia. Tokiu būdu buvo galima
kompleksiškai įvertinti dirbančios įrangos skleidžiamą triukšmą ties artimiausia gyvenamąja
aplinka bei nustatyti viršnorminio triukšmo zoną pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) nustatytas didžiausias leistinas akustinio triukšmo
ribines vertes gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, taikomas
vertinant ne transporto sukeliamą triukšmą.

Triukšmo modeliavimo duomenys

Apskaičiuojant naujojo riedėjimo tako ir perono statybų metu naudojamos įrangos sukeliamą
triukšmą aplinkoje bus priimtos šios sąlygos:

• statybų vietos paruošimo metu, arčiausiai gyvenamosios aplinkos galimai dirbs 1
ekskavatorius, 1 buldozeris 2 savivarčiai. Šiam etapui numatomas darbo laikas iki 540 min per
dieną.

• Klojant naują dangą – klotuvas, savivartis ir du vibruojamieji volai. Šiame etape įrengimai
dirbs 540 min per dieną.
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• Visi įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;

• Paviršiaus reljefas nevertintas;

• Akustinio triukšmo barjerai, t. y. tvoros, esami pastatai ir jų aukštis;

• Teritorijos, kuriai modeliuojama triukšmo sklaida, ribos (GIS sluoksnis).

Stacionarūs akustinio triukšmo taršos šaltiniai

Naujojo riedėjimo tako ir perono statybų metu naudojama įranga

Įrangos triukšmo galios parinktos remiantis STR 2.01.08:2003 ir vėlesniais jo pakeitimais „Lauko
sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. Pagal darbų etapus
įrenginiams priimtos šios triukšmo galios:

 Statybų vietos paruošimo metu, arčiausiai gyvenamosios aplinkos galimai dirbs 1
ekskavatorius - 101 dBA, 1 buldozeris - 101 dBA, 2 savivarčiai po 101 dBA. Šiam etapui
numatomas darbo laikas iki 540 min per parą.

 Naujos tako dangos paklojimui planuojamo naudoti tako dangos klotuvo – 101 dBA,
savivarčio – 101 dBA ir vibruojamojo volo – 105 dBA. Šiam etapui numatomas darbo
laikas iki 540 min per parą.

Akustinio triukšmo modeliavimui buvo parinktas scenarijus, kurio metu technikos skleidžiamas
triukšmas buvo sumodeliuotas blogiausiai situacijai, t.y., kai visa lauko įranga dirbs išsidėsčiusi
arčiausiai artimiausios gyvenamosios aplinkos.

Naudota modeliavimo programinė įranga ir metodikos

Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise
Abatement).

CadnaA naudojama prognozuoti ir vertinti aplinkoje įvairių šaltinių skleidžiamą triukšmą. Ji
apskaičiuoja ir nustato triukšmo lygius bet kuriose horizontaliose ar vertikaliose plokštumose
esančiuose vietose ar taškuose. Kai kurių triukšmo šaltinių skleidžiamas akustinis triukšmas
išskiriamas ir pagal techninius parametrus.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II-ą priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudota
metodika:

 pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika.
Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“
(tapatus ISO 9613-2:1996).

Pagal HN 33:2011 skaičiavimams buvo naudoti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro ir
Lnakties, kurie apibrėžiami, kaip:
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Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto dirginimo
rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro
laikotarpiui.

Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties
laikotarpiui.

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio
13 d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su
atitinkamais šios higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo
ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (12.1
lentelė).

12.1 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje [6]

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

Triukšmo
ribiniai
dydžiai

Ekvivalentinis
garso lygis,

dB(A)

Maksimalus
garso lygis,

dB(A)

Paros
laikas,

val.

Triukšmo ribiniai dydžiai,
naudojami aplinkos triukšmo
kartografavimo rezultatams

įvertinti
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties

Dienos 65 70 6-18
65 65 60 55Vakaro 60 65 18-22

Nakties 55 60 22-6
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

Triukšmo
ribiniai
dydžiai

Ekvivalentinis
garso lygis,

dB(A)

Maksimalus
garso lygis,

dB(A)

Paros
laikas,

val.

Triukšmo ribiniai dydžiai,
naudojami aplinkos triukšmo
kartografavimo rezultatams

įvertinti
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties

Dienos 55 60 6-18
55 55 50 45Vakaro 50 55 18-22

Nakties 45 50 22-6

Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo žemėlapis.
Remiantis Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas,
matavimas ir įvertinimas, 2 dalis. Aplinkos triukšmo nustatymas“ (tapatus ISO 1996-2:2007) 8.3.1.
skyriaus nuostatomis, kad nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės papuola į vienaukščių namų
gyvenamąjį rajoną, todėl mikrofono aukštis turi būti parinktas 1,2 ± 0,5 m arba 1,5 ± 0,4 m
aukštyje. Taigi planuojamos ūkinės veiklos atveju buvo taikytas 1,5 m triukšmo įvertinimo aukštis
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su 5 dBA žingsniu ir 3 x 3 m gardele. Foninis orlaivių, geležinkelių ir kelių transporto triukšmas
vertintas nebuvo.

Akustinio triukšmo vertinimas atliktas atsižvelgiant į artumo iki gyventojų principą - kompleksiškai
dirbantys įrengimai nuo sąlyginės artimiausios gyvenamosios aplinkos esančios Akacijų g.,
mažiausias atstumas siekia apie 900 m (žr. 12.1 pav.).

12.1 pav. Planuojama ūkinė veikla gyvenamosios aplinkos atžvilgiu

Naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo sklaidos rezultatai

Atlikus akustinio triukšmo sklaido modeliavimą naujojo riedėjimo tako ir perono statyboms,
kuriuose triukšmo šaltiniais priimti planuojami naudoti 6 įrengimai (I etapas – ekskavatorius,
buldozeris ir savivartis; II etapas – klotuvas, savivartis ir vibruojamasis volas), kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai, nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis ties gyvenamaisiais namais Akacijų
g. pagal dienos (Ldiena) triukšmo rodiklį sieks – 29 dBA, t.y. triukšmas neviršys HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) nustatytų ribinių verčių.

Kaip buvo minėta anksčiau, statybų darbai vyks tik dienos metu nuo 7 val. iki 17 val., todėl
triukšmas vakaro ir nakties metu nebuvo vertintas.

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo schemos pateiktos 4 priede.
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Taip pat statybų darbų metu rekomenduojama taikyti papildomas triukšmo mažinimo ir slopinimo
priemones:

 statybų darbų organizavimas ir valdymas (rekomenduojama įrenginiams dirbantiems
arčiausiai gyvenamosios aplinkos organizuoti darbą taip, kad būtų kuo mažiau keliamas
triukšmas aplinkoje, t.y. vengiant perteklinių darbų, išjungiant techniką kai ji nėra tiesiogiai
naudojama ir pan.);

 statybų darbams naudoti tik techniškai tvarkingus mechanizmus, kurie atitiktų STR
2.01.08:2003 „Laukos sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo
valdymas“ reikalavimus;

 eismo organizavimas ir valdymas (pagal galimybes rekomenduojama parinkti optimalius
transporto eismo maršrutus atitolinant juos nuo gyvenamosios aplinkos);

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės planuojama veikla
nesukels.

13. Biologinės taršos susidarymas ir prevencija

PŪV biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

14. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremalių situacijų,
ekstremalių įvykių ir situacijų tikimybė bei prevencija

Objekte galimos ekstremalios situacijos naftos produktų išsiliejimas, gaisras.

VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1R-224 yra
patvirtinta „VĮ Lietuvos oro uostų teritorijoje išsiliejusių naftos produktų utilizavimo tvarka“, kurioje
numatyti atsakingų darbuotojų veiksmai įvykus naftos produktų išsiliejimui. Atsakingi įmonės
darbuotojai su minėta tvarka pasirašytinai supažindinti.

Įmonėje saugomi absorbentai, išsiliejusių naftos produktų surinkimui.

Esamoje naftos gaudyklėje įrengti automatinio blokavimo įtaisai, užkertantys kelią atsitiktiniam
angliavandenilių ištekėjimui. Šulinyje BŠ – 2 numatytas uždoris, kuris avariniu teršalų patekimo į
nuotekų tvarkymo sistemą atveju, galėtų būtų uždaromas ir užkirstų kelią aplinkos taršai.

Įmonės teritorijoje yra du priešgaisriniai tvenkiniai, iš kurių prireikus vanduo imamas gaisriniais
automobiliais.

15. PŪV rizika žmonių sveikatai

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą ir taikant siūlomas poveikio sumažinimo priemones įtakos
gyvenamajai, rekreacinei aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai nebus. Poveikis galimas tik
avarinių situacijų metu.
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16. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla

LOU Kauno filialas vykdo perono bei riedėjimo takų priežiūrą, keleivių terminalo funkcionavimą,
teritorijos priežiūrą, vandenvietės eksploataciją, antžeminio aptarnavimo transporto techninę
priežiūrą, įmonės autotransporto reikmėms skirtos degalinės eksploataciją, nuotekų tinklų
priežiūrą, medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimą.

PŪV - riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statyba susijusi su
jau vykdoma veikla.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Statybos darbų pradžia 2018.04.01, pabaiga 2018.10.01.

Numatomas eksploatacijos laikas 20 metų.
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Informacija apie vietą, kurioje numatoma vykdyti PŪV

PŪV vietos adresas: Oro Uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r. PŪV vieta pažymėta 1 priede pateiktoje
PŪV vietos ir jos apylinkių apžvalginėje schemoje. Tarptautinis Kauno oro uostas įsikūręs ~13 km
atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo Kauno miesto.

19. PŪV sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo
reglamentas, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės
infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės
paskirties), esamus statinius

PŪV bus vykdoma 437,0945 ha sklype. Žemės sklypo paskirtis – Kita, naudojimo būdai:
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos/Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos/Komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo savininkas Lietuvos
Respublika, nuomininkas – Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai. Žemės sklype nustatytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

 Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

 Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;

 Miško naudojimo apribojimai;

 Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos;

 Ryšių linijų apsaugos zonos;

 Kelių apsaugos zonos;

 Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai;

 Elektros linijų apsaugos zonos;

 Dujotiekių apsaugos zonos;

 Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas 2 priede.

Nagrinėjamo sklypo infrastruktūra išvystyta: yra įrengti elektros, dujotiekio vandentiekio,
komunalinių ir paviršinių nuotekų tinklai, vidinė susisiekimo infrastruktūra padengta kieta danga.

Nagrinėjamas objektas yra šalia Karmėlavos miestelio, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.
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Remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.
TS-299 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“ oro
uosto teritorija priskiriama inžinerinės infrastruktūros teritorijoms (19.1 pav.).

19.1 pav. Iškarpa iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos BP 1-ojo pakeitimo brėžinio „Žemės
naudojimas ir apsaugos reglamentai“.

2013 m. UAB „Infraplanas“ Atliko Kauno oro uosto poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir
parengė ataskaitą (toliau tekste – PVSV ataskaita) [8]. Kauno visuomenės sveikatos centras
2013-09-06 priėmė sprendimą Nr. 29-20(6), kad pagal pateiktą PVSV ataskaitą veikla yra galima
pasirinktoje vietoje.

PVSV ataskaitoje yra nustatyta Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona pagal VĮ „Kauno
aerouostas“ teritorijos ribas bei viršnorminio triukšmo zoną (19.2 pav.).
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19.2 pav. Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona

Informacija apie gretimybių sklypus, į kuriuos patenka Tarptautinio Kauno oro uosto SAZ pateikta
19.1 lentelėje.

19.1 lentelė. Informacija apie gretimybių sklypus, į kuriuos patenka VĮ „Kauno aerouostas“ SAZ
Eil. Nr. (19.2 pav.) Rajonas Sklypo numeris Paskirtis

1 Kauno 5233/11:460 Žemės ūkio
2 Kauno 5233/11:307 Žemės ūkio
3 Kauno 5233/11:644 Žemės ūkio
4 Kauno 5233/11:585 Žemės ūkio
5 Kauno 5233/7:934 Miškų ūkio
6 Kauno 5233/7:937 Miškų ūkio
7 Jonavos 4608/7:290 Žemės ūkio
8 Jonavos 4608/7:291 Žemės ūkio

Tarptautinio Kauno oro uosto sanitarinė apsaugos zona yra įteisinta tiek PŪV sklype, tiek 19.1
lentelėje išvardintuose sklypuose (nekilnojamojo turto registre sklypams yra nustatyta specialioji
sąlyga).

Dėl planuojamos ūkinės veiklos nėra poreikio koreguoti PVSV ataskaitoje nustatytos Tarptautinio
Kauno oro uosto sanitarinės apsaugos zonos ribų.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius

PŪV sklype ir artimiausioje aplinkoje eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių telkinių
nėra. Artimiausi žemės gelmių išteklių telkiniai PŪV sklypui:

Naudojamas Drąseikių žvyro karjeras – 2,3 km Š kryptimi;

Naudojamas Didžiojo raisto durpių telkinys – 2,7 km PR kryptimi.
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Artimiausios PŪV sklypui vandenvietės (1 priedas):

 Karmėlavos - 0,8 km Š kryptimi;

 Ramučių - 1,15 km PV kryptimi;

 Neveronių – 2,55 km P kryptimi.

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą

PŪV teritorijos kraštovaizdis pagal vizualinę struktūrą priskiriamas V0H1-c tipui, kuriam būdinga
neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) su vyraujančiu
uždarų nepražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik
vertikalūs dominantai (21.1 pav.).

21.1 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio

Riedėjimo tako ir perono įrengimo vietoje miško žemės (miško kvartalų) nėra (žr. 1 priede pateiktą
PŪV vietos schemą). PŪV vertingų želdinių nėra. Šiuo metu teritorijoje yra pavieniai krūmynai ir
savaiminiai medeliai, kurie statybos darbų metu bus iškirsti.
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22. Informacija apie saugomas teritorijas

PŪV nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ar kitomis saugomomis
gamtinėmis teritorijomis bei jų apsaugos zonų ribomis (1 grafinis priedas). Artimiausių PŪV vietai
saugomų gamtinių teritorijų trumpos charakteristikos pateikiamos 22.1 lentelėje.

22.1 lentelė. PŪV teritorijai artimiausios saugomos gamtinės teritorijos (http://stk.am.lt)

Saugoma
gamtinė
teritorija

Saugomos gamtinės teritorijos trumpa
charakteristika

Mažiausias atstumas
nuo PŪV vietos iki

saugomos gamtinės
teritorijos, km

Neries upė
1000000000119,

Natura 2000
teritorija

Plotas – 2398,516821 ha, įsteigimo data -
2004.12.01 Steigimo tikslas – Upių sraunumos
su kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė;

Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis;
Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.

1 km Š kryptimi

Lapių
geomorfologinis

draustinis
0210200000020

Plotas – 1108,082684 ha, įsteigimo data -
1992.09.24 Steigimo tikslas – išsaugoti

moreniniame gūbryje susiformavusio erozinio
raguvyno išlikusius fragmentus

2,05 km ŠV kryptimi

23. Informacija apie biotopus, juose saugomas rūšis ir aplinkos apsaugos požiūriu jautrias teritorijas

Informacija apie saugomas gamtines teritorijas pateikta 22 skyriuje.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas

Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje

Detalios informacijos apie PŪV teritorijos taršą praeityje šiame vertinimo etape negauta.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos

Informacija apie apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos
pateikta 12 skyriuje.

27. Informacija apie vietovėje esančias kultūros paveldo vertybes

PŪV teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultūros paveldo vertybių nėra (1 grafinis priedas).
Artimiausių PŪV vietai kultūros paveldo vertybių charakteristikos pateikiamos 27.1 lentelėje.
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27.1 lentelė. PŪV teritorijai artimiausios kultūros paveldo vertybės (http://kvr.kpd.lt/#/)

Kultūros paveldo vertybė
Kultūros paveldo

vertybės vertingųjų
savybių pobūdis

Mažiausias
atstumas nuo
PŪV vietos iki

kultūros paveldo
vertybės, km

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios
šventoriaus tvora su vartais

Archeologinis;
architektūrinis 0,25 km Š kryptimi

Karmėlavos piliakalnis, vad. Pilimi Archeologinis; istorinis;
kraštovaizdžio 0,25 km Š kryptimi

Daukliūnų akmuo su „Meškos“ ir
„Veršiuko“ pėdomis, vad. Meškos
akmeniu

Mitologinis 0,85 km PR
kryptimi

Turžėnų pašto stoties statinių
kompleksas Architektūrinis 1,65 km Š kryptimi

GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams

28.1 Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, socialinei aplinkai, vietos darbo rinkai ir vietovės
gyventojų demografijai

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą ir taikant siūlomas poveikio sumažinimo priemones įtakos
gyventojų sveikatai nebus. Poveikis galimas tik avarinių situacijų metu.

Planuojama ūkinė veikla neturės įtakos darbo rinkai ir gyventojų demografijai.

28.2 Poveikis biologinei įvairovei

Nagrinėjama PŪV neigiamo poveikio esamai biologinei įvairovei nesukels.

28.3 Poveikis žemės gelmėms ir dirvožemiui

Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį
dirvožemio sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos
sutvarkymui.

Eksploatacijos metu paviršinės nuotekos nuo potencialiai taršių teritorijų bus surenkamos ir
valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose po to išleidžiamos į aplinką, nuo santykinai švarių
teritorijų nuotekos į aplinką išleidžiamos be valymo.

Neigiamas poveikis dirvožemiui ar žemės gelmėms tiek statybos, tiek eksploatacijos metu
nenumatomas.

28.4 Poveikis paviršiniams vandens telkiniams

Į aplinką bus išleidžiamos santykinai švarios ir išvalytos iki nustatytų reikalavimų paviršinės
nuotekos (žr. 10 skyrių), todėl neigiamas poveikis paviršiniams vandens telkiniams
nenumatomas.
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28.5 Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms

Kaip jau buvo minėta 11. Skyriuje riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono
link LEZ statybos metu aplinkos oras bus teršiamas transporto priemonių ir kitų įrenginių vidaus
degimo variklių degimo produktais (anglies monoksidu, azoto oksidais, lakiais organiniais
junginiais, sieros dioksidu ir kietosiomis dalelėmis. Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės
veiklos bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol
kol vyks statybos darbai.

28.6 Poveikis kraštovaizdžiui

PŪV neigiamo poveikio esamam kraštovaizdžiui neturės.

28.7 Poveikis materialinėms vertybėms

PŪV neigiamai neįtakos materialinių vertybių.

28.8 Poveikis kultūros paveldo vertybėms

PŪV kultūros paveldo vertybėms neturės.

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai

Riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statyba neįtakos neigiamų
veiksnių, galinčių reikšmingai paveikti aplinką ir visuomenės sveikatą, sąveikos.

30. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai dėl ekstremalių įvykių ir (arba)
ekstremalių situacijų tikimybės

Galimos ekstremalios situacijos bei jų prevencijos priemonės aprašytos 14. skyriuje.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

Planuojama ūkinė veikla tarpvalstybinio poveikio neturės.

32. Informacija apie numatomas poveikio mažinimo priemones

Nuo projektuojamo perono paviršinės nuotekos bus surenkamos ir valomos projektuojamuose
paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (žr. 10 skyrių).

Kitos poveikio sumažinimo priemonės (nesant tokio poreikio) nenumatomos.
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PRIEDAI
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1 PRIEDAS. PŪV VIETOS IR JOS APYLINKIŲ APŽVALGINĖ IR PŪV VIETOS
SCHEMOS
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:

PŪV vietos ir jos apylinkių apžvalginė schema
©  UAB "Sweco Lietuva", 2015

V. Gerulaičio g. 1, LT -08200 V ilnius
Tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507

ww w.sweco.lt

Mastelis 1:50000
500 0 500 1,000m etrų

SUT ART INIAI ŽENKLAI

Mišk ai
Ežerai, tvenk iniai
Užstatyti plotai

Mag istralinis k elias
Krašto kelias

Mišk o, lauk o k elias
Geležink elis

Draustiniai

Gatvės
Kitas kelias

Upės

Natura 2000 teritorija:
Buveinių apsaug ai svarbios teritorijos

Kultūros paveldo teritorija
Kultūros paveldo objekto apsaug os zona
Vandenvietė ir jos g riežto rėžim o apsaug os juosta
Vandenvietės II - oji sanitarinė apsaug os juosta
Vandenvietės III - oji sanitarinė apsaug os juosta "sek torius A" 
Vandenvietės III - oji sanitarinė apsaug os juosta "sek torius B" 

Paukščių apsaug ai svarbios teritorijos

Adm inistracinė riba

Kauno oro uosto teritorijos riba

Kauno oro uosto sk lypo riba

Žem ėlapio sudarym ui panaudota: ©  HNIT -BALT IC; GDR10LT  © , Nacionalinė žem ės tarnyba prie ŽŪM, 2016; LR
Adresų registras ©  V Į Registrų centras, 2016; LR saug om ų teritorijų valstybės k adastro duom enys © , V alstybinė
saug om ų teritorijų tarnyba prie AM, 2015
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©  UAB "Sw e co Lie tuva", 2017
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:

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Sk lypo riba
Planuojamos ūkinės veik los vie ta

Žemėlapio sudarymui panaudota: ©  HNIT -BALT IC; GDR10LT  ©  Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2016; SEŽP_0,5LT  ©  Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM,
2007; SEOP ©  Nacionalinė že mės tarnyba prie  ŽŪM, 2007; LR Adresų registras ©  V Į Registrų ce ntras, 2016; LR saugomų te ritorijų valstybės kadastro duome nys ©
Valstybinė saugomų te ritorijų tarnyba prie  AM, 2015.

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS SCHEMA

Mišk o kvartalai
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2 PRIEDAS. NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
IŠRAŠAS
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3 PRIEDAS. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PLANAS
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4 PRIEDAS. AKUSTINIO TRIUKŠMO SKLAIDOS MATEMATINIO MODELIAVIMO
GRAFINIAI REZULTATAI
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© UAB "Swe co Lie tuva", 2016
V. Ge rulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius

T e l. (8 5) 262 2621, fak s. (8 5) 261 7507
www.sweco.lt

Naujojo riedėjimo tako ir perono statybų metu
planuojamos naudoti įrangos akustinio triukšmo sklaidos
matematinio modeliavimo rezultatų schema (Ldiena)

:

Že m ėlapio sud ary m ui panaud ota: © HNIT-BALT IC; GDR 10LT ©, Nacionalinė že m ės
tarny ba prie  ŽŪM, 2016; LR  Ad re sų re gistras © VĮ R e gistrų ce ntras, 2016; LR  saugom ų
te ritorijų valsty bės k adastro d uom e ny s ©, Valsty binė saugom ų te ritorijų tarny ba prie  AM,
2015
© UAB Hnit-Baltic, 2014; OR T 10LT  © Nacionalinė Že m ės Tarny ba prie  ŽŪM, 2012-2013

Kauno oro uosto sk ly po riba
Pastatai
PŪV vie ta

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Tašk inis triuk šm o šaltinis&-

T riuk šm o iz olinija (žingsnis 5 d BA)
T riuk šm o ribinio d y d žio iz olinija (Ld ie na - 55 d BA)
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5 PRIEDAS. NULEDINIMO PRIEMONIŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI
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PAV ATRANKOS IŠVADA, VIEŠINIMO DOKUMENTAI


