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1

Aplinkos oro taršos šaltiniai

Rengiama planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav. (toliau
– planuojamos ūkinės veiklos objektas) oro taršos vertinimo ataskaita.
Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje veiks 14 vnt. organizuotų stacionarių aplinkos
oro taršos šaltinių (toliau - o.t.š.):
 Organizuoti o.t.š. Nr. 001, Nr. 002, Nr. 003, Nr. 004, Nr. 005 – dujinių kondensacinių
katilų „CerapurMaxx ZBR 100-3“ (K1, K2, K3, K4 ir K5) kuro degimo produktų
šalinimo angos (5 vnt.). Iš o.t.š. išsiskirs: anglies monoksidas (CO) ir azoto oksidai
(NOx);
 Organizuoti o.t.š. Nr. 006, Nr. 007, Nr. 008, Nr. 009, Nr. 010, Nr. 011 – vėdinimo
rekuperacinių įrenginių su dujiniais šildymo moduliais VS-40, VS-55, VS-75, VS-100
(OT/OŠ-1, OT/OŠ-2, OT/OŠ-3, OT/OŠ-4, OT/OŠ-5 ir OT/OŠ-6) kuro degimo
produktų šalinimo angos (6 vnt.). Iš o.t.š. išsiskirs: anglies monoksidas (CO) ir azoto
oksidai (NOx);
 Organizuotas o.t.š. Nr. 012 – oro šalinimo ventiliatorius (OŠ-13). Iš o.t.š. išsiskirs:
sieros rūgštis (H2SO4);
 Organizuotas o.t.š. Nr. 013 – natūralios traukos deflektorius (N1)). Iš o.t.š. išsiskirs:

sieros rūgštis (H2SO4);
 Organizuotas o.t.š. Nr. 014 – vėdinimo įrenginio (OŠ-17) oro šalinimo anga. Iš o.t.š.

išsiskirs: kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5).
Žemiau 1 lentelėje pateikiami vertinamų organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai
duomenys, o 2 lentelėje į aplinkos orą išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai.
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1 lentelė. Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

aukštis,
m
3

išėjimo angos
matmenys, m
4

srauto greitis,
m/s
5

temperatūra,
ºC
6

tūrio debitas,
Nm3/s
7

Teršalų išmetimo
(stacionariųjų taršos šaltinių
veikimo) trukmė,
val./m.
8

10,0

0,10

6,43

68,0

0,04

5232

10,0

0,10

6,43

68,0

0,04

5232

10,0

0,10

6,43

68,0

0,04

5232

10,0

0,10

6,43

68,0

0,04

5232

10,0

0,10

6,43

68,0

0,04

5232

10,0

0,80

1,45

80,0

0,006

1962

10,0

0,80

1,45

80,0

0,006

1962

10,0

0,80

1,45

80,0

0,006

1962

10,0

0,14

4,59

80,0

0,055

1962

10,0

0,80

1,45

80,0

0,006

1962

10,0

0,80

1,45

80,0

0,006

1962

11,0

0,20

2,13

16,0

0,067

4096

11,5

0,25

1,59

16,0

0,078

4096

12,0

0,63

8,02

20,0

2,50

2048

Taršos šaltiniai
Nr.

koordinatės

1

2
X:517791
Y:6178870
X:517792
Y:6178870
X:517793
Y:6178870
X:517791
Y:6178860
X:517793
Y:6178860
X:517796
Y:6178862
X:517793
Y:6178855
X:517796
Y:6178855
X:517874
Y:6178858
X:517887
Y:6178856
X:517880
Y:6178856
X:517787
Y:6178920
X:517790
Y:6178920
X:517883
Y:6178959

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

Išmetamųjų dujų rodikliai
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2 lentelė. Išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai
Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša
vienkartinis dydis
Metinė, t/metus
vnt.
vid.
maks.
5
6
7
8
g/s
0,028
0,028
0,522
g/s
0,003
0,003
0,058
g/s
0,028
0,028
0,522
g/s
0,003
0,003
0,058
g/s
0,028
0,028
0,522
g/s
0,003
0,003
0,058
g/s
0,028
0,028
0,522
g/s
0,003
0,003
0,058
g/s
0,028
0,028
0,522
g/s
0,003
0,003
0,058
g/s
0,004
0,004
0,027
g/s
0,0004
0,0004
0,003
g/s
0,004
0,004
0,027
g/s
0,0004
0,0004
0,003
g/s
0,004
0,004
0,027
g/s
0,0004
0,0004
0,003
g/s
0,037
0,037
0,264
mg/Nm3
350
0,020
g/s
0,004
0,004
0,027
g/s
0,0004
0,0004
0,003
g/s
0,004
0,004
0,027
g/s
0,0004
0,0004
0,003

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

1
Dujinis kondensacinis katilas CerapurMaxx
ZBR 100-3 (100 kW, K1)
Dujinis kondensacinis katilas CerapurMaxx
ZBR 100-3 (100 kW, K2)
Dujinis kondensacinis katilas CerapurMaxx
ZBR 100-3 (100 kW, K3)
Dujinis kondensacinis katilas CerapurMaxx
ZBR 100-3 (100 kW, K4)
Dujinis kondensacinis katilas CerapurMaxx
ZBR 100-3 (100 kW, K5)
Vėdinimo rekuperacinis įrenginys OT/OŠ-4
su dujiniu šildymo moduliu VS-40 (15 kW)
Vėdinimo rekuperacinis įrenginys OT/OŠ-3
su dujiniu šildymo moduliu VS-55 (15 kW)
Vėdinimo rekuperacinis įrenginys OT/OŠ-2
su dujiniu šildymo moduliu VS-75 (15 kW)
Vėdinimo rekuperacinis įrenginys OT-6 su
dujiniu šildymo moduliu VS-100 (145 kW)
Vėdinimo rekuperacinis įrenginys OT/OŠ-5
su dujiniu šildymo moduliu VS-55 (15 kW)
Vėdinimo rekuperacinis įrenginys OT/OŠ-1
su dujiniu šildymo moduliu VS-75 (25 kW)
Akumuliatorių krovimas (ištraukiamasis
ventiliatorius OŠ-13)
Akumuliatorių krovimas (natūralios traukos
deflektorius N1)

2

3
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)

4
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250

012

Sieros rūgštis

1761

g/s

0,00007

0,00007

0,001

013

Sieros rūgštis

1761

g/s

0,00006

0,00006

0,0009

014

Kietosios dalelės (C)

4281

g/s

0,195

0,195

1,435

Oro ištraukimas iš Klijavimo kamerų OŠ-17

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
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2

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo programa
Aermod View rezultatai

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos
galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai,
plotiniai, tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus,
simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis
taip pat taikomas oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo,
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti, bei valandos
vidurkių koncentracijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių
meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra
įtrauktas į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų
vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos
reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis
koncentracijos vertėmis.
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo
naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2015 m. gegužės 27 d.
pateikta penkerių metų (2010-01-01–2014-12-31) Panevėžio meteorologijos stoties
meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą,
kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C),
vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°), debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT
pažyma pateikiama Priede Nr. 2: „Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“.
Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti” ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“
reikalavimais, Aplinkos Apsaugos agentūra teikia duomenis nuo planuojamos ūkinės veiklos
(adresu Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav.) 2 kilometrų spinduliu esančių įmonių ūkinėje
veikloje išmetamų teršalų į aplinkos orą kiekių ir taršos šaltinių parametrus, pateiktus aplinkos
oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitose. Atliekant teršalų
sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, taip pat pridedamos Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų
vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktos interneto
svetainėje http://gamta.lt. skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.
Greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ataskaitų duomenys, kurie buvo naudoti oro taršos modeliavimo ataskaitoje:
 AB „Klarr Glass Lietuva“ Pramonės g. 10, Panevėžio m. sav.;
 UAB „Autoprogresas“ Pramonės g. 3, Panevėžio m. sav.;
 UAB „Linolitas“ J. Janonio g. 30D, Panevėžio m. sav.;
 UAB „Panevėžio Aurida“ Pramonės g. 8, Panevėžio m. sav.;
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 AB „Panevėžio keliai“ Tiekimo g. 14, Panevėžio m. sav.;
 AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-1 katilinė Pušaloto g. 191, Panevėžio m. sav.;
 UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ Pramonės g. 7, Panevėžio m. sav.;
 UAB „Viking Malt“ Pramonės g. 2, Panevėžio m. sav.
Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas
Nr. (28.5)-A4-448) (2018-01-16) ir greta esančių įmonių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys pateikti Priede Nr. 2: „Aplinkos teršalų
foninės koncentracijos“.
Anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) pažemio
koncentracijų skaičiavimui naudotos Panevėžio regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų
vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės:
 Anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3;
 Azoto dioksidas (NO2) – 4,1 µg/m3;
 Kietosios dalelės (KD10) – 11,0 µg/m3;
 Kietosios dalelės (KD2,5) – 6,0 µg/m3.
Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo
laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro
užterštumo normų nustatymo” (Žin., 2010, Nr.82-4364). Specifinių aplinkos oro teršalų
pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis,
nustatytomis 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų
įsakymu Nr. 471/582 ,, Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos
kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus,
sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185).
Skaičiuojamų aplinkos oro teršalų anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2) ir kietųjų
dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai,
pateiktos 3 lentelėje, o skaičiuojamu specifinių aplinkos oro teršalų, ribojamų pagal
nacionalinius kriterijus, ribinės vertės pateiktos 4 lentelėje.
3 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai
Teršalo pavadinimas
Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)

Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai
1 valandos
8 val. vidurkis
24 valandų
Metinė
3
10 mg/m
200 µg/m3
40 µg/m3
50 µg/m3
40 µg/m3
25 µg/m3

4 lentelė. Specifinių aplinkos oro teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės vertės
Teršalo pavadinimas
Sieros rūgštis / kaip H2SO4 molekulė /

Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3
1 val. 98,5 procentilio
Vidutinė 24 val.
0,3
0,1

Pastaba: Ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma 1 val. 98,5 procentilio (pusės valandos) ribinės vertės, o
teršalams, kuriems pusės valandos ribinės vertės nenustatytos, taikomos vidutinės paros ribinės vertės.
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Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidai
naudotas žingsnio dydis – 100, receptorių skaičius – 1200. Apibendrintos aplinkos oro teršalų
pažemio koncentracijos skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateiktos 4 lentelėje.
4 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis
Anglies monoksido 8 val. slenkančio vidurkio
Azoto dioksido 1 val. 99,8 procentilio
Azoto dioksido vidutinė metinė
Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė
Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio
Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė
Sieros rūgštis 1 val. 98,5 procentilio

Maks. koncentracija
be fono

Maks. koncentracija
su fonu

µg/m3

RV dalis, %

µg/m3

RV dalis, %

175,4
28,5
1,3
1,6
3,8
0,8
0,03

1,8
14,3
3,3
4,0
7,6
3,2
0,01

515,2
65,2
6,9
16,4
22,3
8,7
-

5,2
32,6
17,3
41,0
44,6
34,8
-

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 175,4 µg/m3 (1,8 % ribinės vertės (toliau - Rv)),
įvertinus foną – 515,2 µg/m3 (5,2 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija
be fono 1,3 µg/m3 (3,3 % Rv), įvertinus foną – 6,9 µg/m3 (17,3 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono siekia 28,5 µg/m3 (14,3
% Rv), o įvertinus foną – 65,2 µg/m3 (32,6 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono sudaro 1,6 µg/m3 (4,0 % Rv), įvertinus foną – 16,4 µg/m3 (41,0 % Rv) ir neviršija
ribinės vertės. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono sudaro
3,8 µg/m3 (7,6 % Rv), įvertinus foną – 22,3 µg/m3 (44,6 % Rv) ir neviršija nustatytos ribinės
vertės.
Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota
didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių
koncentracija be fono sudaro 0,8 µg/m3 (3,2 % Rv), įvertinus foną – 8,7 µg/m3 (34,8 % Rv) ir
neviršija nustatytos ribinės vertės.
Sieros rūgšties (H2SO4). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono
siekia 0,03 µg/m3 (0,01 % Rv) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 1: „Oro
taršalų sklaidos žemėlapiai“.
Išvada
Suskaičiuota teršalų – anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir sieros rūgšties
koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g.
1, Panevėžio m. sav. aplinkoje bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija aplinkos
oro užterštumo normų.

Priedas: Oro teršalų sklaidos žemėlapiai

Priedas: Aplinkos teršalų foninės koncentracijos

AB „Klarr Glass Lietuva“ Pramonės g. 10, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

UAB „Autoprogresas“ Pramonės g. 3, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

UAB „Linolitas“ J. Janonio g. 30D, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

UAB „Panevėžio Aurida“ Pramonės g. 8, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

AB „Panevėžio keliai“ Tiekimo g. 14, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-1 katilinė Pušaloto g. 191, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ Pramonės g. 7, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

UAB „Viking Malt“ Pramonės g. 2, Panevėžio m. sav.
2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Priedas: Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas

6 PRIEDAS.
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1

Triukšmo vertinimo metodika

Planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav. (toliau –
planuojamos ūkinės veiklos objektas) ūkinės veiklos bei su ja susijusio autotransporto
sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA
(versija 4.5.151).
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar
kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs, taškiniai, plotiniai, tūriniai), įvertinant pastatų, kelių,
tiltų bei kitų inžinerinių statinių parametrus, atsižvelgiant į teritorijos aukštingumą,
meteorologines sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti
prieštriukšminių priemonių konstrukcines savybes, triukšmo izoliacijos, atspindžio ar
absorbcijos koeficientus.
Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų
modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos
patvirtintomis metodikomis ir standartais: autotransportui – NMPB-Routes-96, pramoninės ir
ūkinės veiklos objektams – ISO 9613, geležinkelių transportui – SRM II, oro transportui –
ECAC. Doc. 29 bei Europos Parlamento ir Europos Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB
dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.
Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant mobilių, taškinių, plotinių ir tūrinių ūkinės veiklos
triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų
ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus,
palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių
variantą.
Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų
izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų yra
1 dB(A). Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje kai vertinamoje teritorijoje vyrauja
mažaaukščiai gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatai arba 4,0 m aukštyje kai
teritorijoje vyrauja daugiaaukščiai pastatai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika.
Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika
(Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of
calculation). Priimtos standartinės meteorologinės sąlygos triukšmo slėgio lygio
skaičiavimams: aplinkos temperatūra 10 oC, o santykinis drėgnumas 70 %.
Prognozuojamas planuojamos veiklos triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso
slėgio lygį LAeqT. Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis
HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais
ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais. Skaičiuojamas ekvivalentinis dienos (7-19 val.),
vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val) periodų triukšmo lygis, įvertinant du variantus:
 Įvertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojamos ūkinės
veiklos objektu susijusio autotransporto sukeliamą triukšmo lygį;
 Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį.
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Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamą triukšmą,
taikytas HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas, o planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą HN 33:2011 1 lentelės 4 punktas. HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 punktai pateikti 1 triukšmo
vertinimo ataskaitos lentelėje.
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas

Paros laikas, val.

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax),
dBA

Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triukšmo (3 punktas)

Diena

65

70

Vakaras

60

65

Naktis

55

60

Diena

55

60

Vakaras

50

55

Naktis

45

50

Gyvenamųjų pastatų ir
visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, veikiamoje ūkinės
komercinės veiklos (4 punktas)

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo
rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.

Remiantis HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei 40
m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didžiausią
triukšmo lygį. Jei sklypas, kuriame yra gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatas, yra
nesuformuotas, triukšmo lygis vertinamas prie šių pastatų fasadų, patiriančių didžiausią
triukšmo lygį.

2

Informacija apie triukšmo šaltinius

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs bei stacionarūs triukšmo šaltiniai,
veiksiantys planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav.
teritorijoje.

2.1

Stacionarūs triukšmo šaltiniai
 7 oro šalinimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai, kurie planuojami ant pastato
fasadų ar stogo. Kiekvieno įrenginio skleidžiamas triukšmas yra 55 dB(A). Triukšmo
šaltiniai veiks tik dienos (7-19 val.) metu;
 2 oro šalinimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai, kurie planuojami ant pastato
fasadų ar stogo. Kiekvieno įrenginio skleidžiamas triukšmas yra 50 dB(A). Triukšmo
šaltiniai veiks tik dienos (7-19 val.) metu;
 4 oro šalinimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai, kurie planuojami ant pastato
fasadų ar stogo. Kiekvieno įrenginio skleidžiamas triukšmas yra 52 dB(A). Triukšmo
šaltiniai veiks tik dienos (7-19 val.) metu;
 1 stoginis oro šalinimo ventiliatorius, kurio skleidžiamas triukšmas yra 55 dB(A).
Triukšmo šaltinis veiks tik dienos (7-19 val.) metu;
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 12 oro šalinimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurie planuojami ant pastato
fasadų ar stogo. Kiekvieno įrenginio skleidžiamas triukšmas yra 58 dB(A). Triukšmo
šaltiniai veiks tik dienos (7-19 val.) metu;
 1 stoginis oro šalinimo ventiliatorius, kurio skleidžiamas triukšmas yra 78 dB(A).
Triukšmo šaltinis veiks tik dienos (7-19 val.) metu;
 1 stoginis oro šalinimo ventiliatorius, kurio skleidžiamas triukšmas yra 54 dB(A).
Triukšmo šaltinis veiks tik dienos (7-19 val.) metu;
 1 stoginis oro šalinimo ventiliatorius, kurio skleidžiamas triukšmas yra 63 dB(A).
Triukšmo šaltinis veiks dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu;
 1 oro tiekimo ir šalinimo grotelės, kurių skleidžiamas triukšmas yra 55 dB(A). Triukšmo
šaltinis veiks dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu;
 Planuojamas gamybos paskirties pastatas, iš kurio vidaus triukšmas sklis į aplinką.
Skaičiavimuose priimta, kad patalpų viduje esantis triukšmo lygis neviršys 80 dB(A).
Planuojamo pastato išorinių atitvarų garso izoliacijos rodiklis Rw yra 26 dB. Ūkinė
veikla patalpose bus vykdoma tik dienos (7-19 val.) metu.
 86 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri planuojama prie pietinio
gamybos paskirties pastato fasado. Lengvasis autotransportas į stovėjimo aikštelę
atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad dienos metu
į vieną vietą per valandą atvyks ir iš jos išvyks 0,06 aut./val;
 100 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri planuojama prie šiaurinio
gamybos paskirties pastato fasado. Lengvasis autotransportas į stovėjimo aikštelę
atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad dienos metu
į vieną vietą per valandą atvyks ir iš jos išvyks 0,06 aut./val;
 7 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri planuojama prie įvažiavimo į
teritoriją. Lengvasis autotransportas į stovėjimo aikštelę atvyks ir iš jos išvyks dienos
(7-19 val.) metu. Skaičiavimuose priimta, kad dienos metu į vieną vietą per valandą
atvyks ir iš jos išvyks 0,06 aut./val;
 6 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, kuri planuojama prie vakarinio
gamybos paskirties pastato fasado. Lengvasis autotransportas į stovėjimo aikštelę
atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) ir vakaro (19-22 val.) metu. Skaičiavimuose
priimta, kad dienos metu į vieną vietą per valandą atvyks ir iš jos išvyks 0,06 aut./val, o
vakaro metu 0,11 aut./val;
 10 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, skirta žmonėms su negalia ir kuri
planuojama prie vakarinio gamybos paskirties pastato fasado. Lengvasis
autotransportas į stovėjimo aikštelę atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu.
Skaičiavimuose priimta, kad dienos metu į vieną vietą per valandą atvyks ir iš jos išvyks
0,06 aut./val.
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Oro šalinimo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo
šaltiniai, o planuojamas gamybos paskirties pastatas kaip tūrinis triukšmo šaltinis. Lengvųjų
automobilių stovėjimo aikštelės vertinamos kaip plotiniai triukšmo šaltiniai.

2.2

Mobilūs triukšmo šaltiniai
 76 lengvosios autotransporto priemonės, iš kurių 75 aut. atvyks dienos (7-19 val.), o 1
vakaro (19-22 val.) metu. Iš viso 150 aut. dienos ir 2 aut vakaro metu į abi puses;
 7 sunkiosios autotransporto priemonės, iš kurių 5 aut. atvyks dienos (7-19 val.), o 2
vakaro (19-22 val.) metu. Iš viso 10 aut. dienos ir 4 aut vakaro metu į abi puses.

Į planuojamos ūkinės veiklos objekto teritoriją autotransportas atvyks viešojo naudojimo J.
Janonio g., Bernatonių g. ir Pažalvaičių g. Įvažiavimas į teritoriją planuojamas pietvakarinėje
sklypo dalyje.
Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo J. Janonio g.,
Bernatonių g. ir Pažalvaičių g. atkarpose, kuriomis naudosis su planuojamos ūkinės veiklos
objektu susijęs autotransportas. J. Janonio g. eismo intensyvumas nustatytas vadovaujantis
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) pateiktais
2011 metų duomenimis, pagal kuriuos nagrinėjamoje atkarpoje bendras eismo intensyvumas
buvo 14312 aut./parą, o sunkiojo autotransporto 1332 aut./parą. Siekiant įvertinti metinį
autotransporto srauto augimą, VMPEI perskaičiuotas 2018 m.
Bernatonių g. ir Pažalvaičių g. eismo intensyvumas nustatytas, vadovaujantis geros praktiko
vadovo „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų
gavimas“ 2.5 lentelėje pateiktais duomenimis. Skaičiavimuose priimta, kad Bernatonių g. yra
šalutinis kelias (daugiausiai naudojamas vietinių gyventojų), o Pažalvaičių g. yra kelias su
akligatviu. Sunkiojo autotransporto procentinė dalis Bernatonių g. ir Pažalvaičių g. nustatyta,
vadovaujantis „Aplinkos triukšmo strateginio kartografavimo organizavimo ir įgyvendinimo
pavyzdinis modelis“ 11 lentelėje pateiktais duomenimis. Duomenys apie triukšmo sklaidos
skaičiavimams naudotą autotransporto srautų intensyvumą pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Autotransporto srautų intensyvumas viešo naudojimosi gatvėse
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI)
Gatvė, gatvės atkarpa

VISO autotransporto, aut./parą

Tame tarpe sunkiojo
autotransporto, aut./parą

J. Janonio g.

17603

1639

Bernatonių g.

500

19

Pažalvaičių g.

250

4

3

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav. ūkinės
veiklos sukeliamą triukšmą vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi
stacionarūs triukšmo šaltiniai planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje gali veikti bet
kuriuo paros metu.
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Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje adresu J.
Janonio g. Nr. 64D, Panevėžio aplinkl. Nr. 91, Pažalvaičiai Nr. 1 ir Nr. 2. Vertinamoje
teritorijoje esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo
lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 2;
dy(m): 2.
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios
paskirties pastatų aplinkoje pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios
paskirties pastatų aplinkoje
Gyvenamosios paskirties
pastatai

J. Janonio g. Nr. 64D
Panevėžio aplinkl. Nr. 91
Pažalvaičiai Nr. 1
Pažalvaičiai Nr. 2

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
33
28
0
29
20
0
24
14
0
23
8
0

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav.
ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų
aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų
ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 1: „Ūkinės
veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“.

4

Autotransporto sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą
triukšmą, prie kurio pridėtas su planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1,
Panevėžio m. sav. ūkine veikla susijęs autotransporto srautas, vertinamas tik dienos ir vakaro
triukšmo lygis, kadangi su planuojamos ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas į
teritoriją atvyks ir iš jos išvyks tik dienos ir vakaro metu.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo įtaką gyvenamosios paskirties pastatų aplinkai,
įvertinta triukšmo sklaidos skaičiavimus atliekant esamai ir planuojamai situacijoms, nustatant
autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio pokytį gyvenamosios paskirties pastatų
aplinkoje po gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav. projekto
įgyvendinimo:
 Esama situacija: neįvertinus autotransporto srauto, susijusio su planuojamos ūkinės

veiklos objektu;
 Planuojama situacija: įvertinus autotransporto srautą, susijusį su planuojamos ūkinės

veiklos objektu.
Atliekant esamos situacijos triukšmo sklaidos skaičiavimą, vertinamas tik esamas eismo
intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse, o skaičiuojant planuojamą situaciją, prie bendro
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Gamybos paskirties pastatas Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav.
Triukšmo vertinimo ataskaita

eismo intensyvumo, pridėtas autotransporto srautas, padidėsiantis dėl planuojamos ūkinės
veiklos objekto.
Triukšmo lygis vertinamas arčiausiai viešojo naudojimo gatvių, kuriomis pravažiuoja su
planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas, esančioje gyvenamosios paskirties pastatų
aplinkoje adresu J. Janonio g. Nr. 38, Nr. 40, Nr. 49, Nr. 64D, Nr. 68. Vertinamoje teritorijoje
esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis
skaičiuojamas 1,5 m aukštyje. Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – dx(m): 4;
dy(m): 4
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje
gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, įvertinus esamą ir planuojamą situacijas, pateikti 4
lentelėje.
4 lentelė. Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties
pastatų aplinkoje
Gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties
pastatai, adresas

J. Janonio g. Nr. 38
J. Janonio g. Nr. 40
J. Janonio g. Nr. 49
J. Janonio g. Nr. 64D
J. Janonio g. Nr. 68

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
Nakties
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Esama
Planuojama
Esama
Planuojama
Esama
Planuojama
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
60
60
58
58
71-71
71-71
69-69
69-69
57-58
57-58
56-56
56-56
46-46
46-47
45-45
45-45
54-67
54-67
53-65
53-65
-

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Įvertinus esamą situaciją, nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio
autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų
J. Janonio g. Nr. 38, Nr. 49 ir Nr. 64D aplinkoje, dienos ir vakaro metu neviršija triukšmo
ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Tačiau gyvenamosios
paskirties pastatų J. Janonio g. Nr. 40 ir Nr. 68 aplinkoje, dienos ir vakaro metu triukšmo ribiniai
dydžiai yra viršijami. Dienos metu triukšmo lygis viršijamas 2-6 dB(A), o vakaro metu
5-9 dB(A).
Įvertinus planuojamą situaciją, nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio
autotransporto srauto, prie kurio pridėtas su planuojama ūkine veikla susijęs autotransporto
srautas, sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų J. Janonio g.
Nr. 40 ir Nr. 68 aplinkoje, kurioje triukšmo ribiniai dydžiai yra viršijami, dienos ir vakaro metu
nepadidėja.
Įvertinus planuojamą situaciją, taip pat nustatyta, kad triukšmo lygis dienos metu 1 dB(A)
padidėja tik gyvenamosios paskirties pastato J. Janonio g. Nr. 64D aplinkoje, tačiau triukšmo
ribinio dydžio neviršija.
Su planuojama ūkine veikla susijęs autotransporto srautas, nakties triukšmo lygiui įtakos
netūrės, kadangi į planuojamos ūkinės veiklos objekto teritoriją atvyks tik dienos ir vakaro
metu.

9
Gamybos paskirties pastatas Pažalvaičių g. 1, Panevėžio m. sav.
Triukšmo vertinimo ataskaita

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 2:
„Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“.

Išvados
 Prognozuojama, kad planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1,
Panevėžio m. sav. ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011
1 lentelės 4 punktą.
 Prognozuojama, kad dėl planuojamo gamybos paskirties pastato Pažalvaičių g. 1,
Panevėžio m. sav. projekto įgyvendinimo gyvenamosios paskirties pastatų J. Janonio g.
Nr. 40 ir Nr. 68 aplinkoje, kur triukšmo ribiniai dydžiai dienos ir vakaro metu yra
viršijami, autotransporto sukeliamas triukšmo lygis nepadidės.
 Prognozuojama, kad triukšmo lygis dienos metu nežymiai padidės tik gyvenamosios
paskirties pastato J. Janonio g. Nr. 64D aplinkoje, tačiau ribinio dydžio neviršys.
 Į planuojamos ūkinės veiklos objekto teritoriją autotransportas atvyks tik dienos ir
vakaro metu, todėl nakties metu autotransporto sukeliamas triukšmo lygis
nenagrinėjamas.

Priedas: Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:5000

- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

Sutartiniai žymėjimai:
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;

- taškinis triukšmo šaltinis;

- stovėjimo aikštelė;

- kelias;

- pastatas;

- tūrinis triukšmo šaltinis.

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:5000

- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

Sutartiniai žymėjimai:
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;

- taškinis triukšmo šaltinis;

- stovėjimo aikštelė;

- kelias;

- pastatas;

- tūrinis triukšmo šaltinis.

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:5000

- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- miškas ir krūmynai;

Sutartiniai žymėjimai:
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;

- taškinis triukšmo šaltinis;

- stovėjimo aikštelė;

- kelias;

- pastatas;

- tūrinis triukšmo šaltinis.

Priedas: Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: esama situacija

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:7500

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- kelias;

- pastatas;

- miškas ir krūmynai;

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: esama situacija

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:7500

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- kelias;

- pastatas;

- miškas ir krūmynai;

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: planuojama situacija

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:7500

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- kelias;

- pastatas;

- miškas ir krūmynai;

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA: planuojama situacija

Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:7500

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos objekto sklypo ribos;
- gyvenamosios paskirties pastato sklypo ribos;
- kelias;

- pastatas;

- miškas ir krūmynai;

