
Kauno miesto savivaldybės administracija  

1 PRIEDAS. VIRŠNORMINĖ TRIUKŠMO ZONA 



© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žem ės  tarnyb a p rie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras  © VĮ Registrų centras , 2016; LR saugom ų teritorijų vals tyb ės  kadastro duom enys  ©, Vals tyb inė saugom ų teritorijų tarnyb a p rie AM, 2015.

Kauno miesto aglomeracijos kelių transporto 
viršnorminė triukšmo zona

>65 dB(A) Ldiena
0 3 61,5 Km

±
1:36.000



© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žem ės  tarnyb a p rie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras  © VĮ Registrų centras , 2016; LR saugom ų teritorijų vals tyb ės  kadastro duom enys  ©, Vals tyb inė saugom ų teritorijų tarnyb a p rie AM, 2015.

Kauno miesto aglomeracijos kelių transporto 
viršnorminė triukšmo zona

>60 dB(A) Lvakaras
0 3 61,5 Km

±
1:36.000



© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žem ės  tarnyb a p rie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras  © VĮ Registrų centras , 2016; LR saugom ų teritorijų vals tyb ės  kadastro duom enys  ©, Vals tyb inė saugom ų teritorijų tarnyb a p rie AM, 2015.

Kauno miesto aglomeracijos kelių transporto 
viršnorminė triukšmo zona

>55 dB(A) Lnaktis
0 3 61,5 Km

±
1:36.000



© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Nacionalinė žem ės  tarnyb a p rie ŽŪM, 2016; LR Adresų registras  © VĮ Registrų centras , 2016; LR saugom ų teritorijų vals tyb ės  kadastro duom enys  ©, Vals tyb inė saugom ų teritorijų tarnyb a p rie AM, 2015.

Kauno miesto aglomeracijos kelių transporto 
viršnorminė triukšmo zona

> 65 dB(A) Ldvn
0 3 61,5 Km

±
1:36.000
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2 PRIEDAS. REKONSTRUOJAMI RUOŽAI 

 



© HNIT-BALTIC; GDR10LT ©, Na cio na linė žemės ta rnyba  p rie ŽŪ M, 2016; LR Adresų  registra s © VĮ Registrų  centra s, 2016; LR sa ugo mų  terito rijų  va lstybės ka da stro  duo menys ©, Va lstybinė sa ugo mų  terito rijų  ta rnyba  p rie AM, 2015.
0 3,5 71,75 Km

±
1:40.000

Tinka mi ga tvių  ruo ža i triukšmo  p revencija i

Objekto/darbo pavadiimas Nu matoma objekto pradžia ir pabaiga

Piliuo no s g. Nuo  Didžio sio s g. iki Girio nių  g.

Didžio ji g. Nuo  La umėnų  g. iki Piliuo no s g.

Linkuvo s g. Nuo  Ario ga lo s g iki Žema ičių  pl.

Pilia ka lnio  g. Nuo  Jiesio s pl. iki H. ir O. Minko vskių  g.

Gatvių pavadinimai pagal Kau no miesto savivaldybės tarybos
2018 m balandžio 24 d. sprendimu  Nr. T-170 
patvirtintą Kau no miesto gatvių priežiūros 

programą 2018-2020 m.

Ro ma inių  g. Nuo  Šila inių  pl. iki miesto  ribo s
Ma rių  g. Nuo  geležinkelio  perva žo s iki Pa ma rio  g.
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3 PRIEDAS. TRIUKŠMO SKLAIDA 2023 M 
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3.1 PRIEDAS. DIDŽIOJI IR PILIUONOS G. 
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3.2 PRIEDAS. PILIAKALNIO G. 
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3.3 PRIEDAS. MARIŲ G 
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3.4 PRIEDAS. LINKUVOS G. 
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3.5 PRIEDAS. ROMAINIŲ G. 

 


















