
INFORMACIJA APIE GAUT Ą VILNIAUS MIESTO NUOTEK Ų 
VALYKLOS REKONSTRUKCIJOS IR EKSPLOATACIJOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2016-01-05 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Daiva Lukošienė, tel. 8 706 62033. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „Vilniaus vandenys“, Domininkonų g. 11, 01517 Vilnius, tel. (8 5) 266 4330, faks. (8 

5) 261 0204. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6573, faks. (8 5) 

261 7507. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija ir eksploatacija. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Titnago g. 74. 
 
Atsakinga institucija  
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 

8 706 62 000. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 
1. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2015-05-13 raštu Nr. 12(12.29)-2-5831 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai 
vertinimo (toliau – PAV) programai. 

Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2015-12-18 raštu Nr. 12(12.30)-2-15891 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 
planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas 
2015-05-20 raštu Nr. A178-15/15(2.3.1.3-AP4) „Dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos 
rekonstrukcijos ir eksploatacijos Titnago g. 74 Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo programos“ 
pritarė PAV programai su siūlymais PAV ataskaitoje vertinti atskirai nuotekų valyklos 
rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikį; atsižvelgti į susijusio projekto „Dumblo galutinio 
utilizavimo įrenginių statyba ir eksploatacija“ PAV išvadas bei rezultatus; vertinti atvežamų ir 
priimamų nuotekų tvarkymo sistemos galimybes ir pajėgumus 2015-2020 m. perspektyvoje. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas 2015-
11-12 raštu Nr. A178-20/15(2.3.1.3-UK2) „Dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir 
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvados“  pritarė PAV ataskaitai ir 
planuojamai ūkinei veiklai. 

3. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-05-18 raštu Nr. 3.26-1611(10.1-
26) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-11-02 raštu Nr. 3-26-3096(10.1-
26) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės 
veiklos galimybėms. 
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4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 
2015-05-22 raštu Nr. (9.38-V)2V-625 „Dėl Vilniaus m. nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir 
eksploatacijos Titnago g. 74 Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo programos“ nurodė, kad „kultūros 
paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų planuojamoje teritorijoje Titnago g. 74 nėra, todėl 
planuojama ūkinė veikla kultūros paveldo apsaugos požiūriu galima“. 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 
2015-10-21 raštu Nr. (9.38-V)2V-1307 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos derinimo“ suderino PAV ataskaitą ir pritarė planuojamos ūkinės veiklos 
galimybėms.  

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-06-19 raštu Nr. (4)-
V3-1249(7.21) „Dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatavimo poveikio 
aplinkai vertinimo programos“  pritarė PAV programai. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-10-21 raštu Nr. (4)-
V3-1922(7.21) „Dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos dokumento“ nurodė, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir 
neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojama ūkinė veikla. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-06-23 raštu Nr. (15.9)-A4-6968 „Dėl Vilniaus miesto 
nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos 
tvirtinimo“ PAV programą patvirtino ir nurodė, kad „atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos apsaugos 
agentūra 2015 m. gegužės 22 d. raštu Nr. (15.9)-A4-5665 „Dėl dumblo galutinio utilizavimo 
įrenginių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ patvirtino 
poveikio aplinkai vertinimo programą dėl kitos UAB „Vilniaus vandenys“ tame pačiame žemės 
sklype planuojamos ūkinės veiklos – dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir 
eksploatacijos, PAV ataskaitoje būtina pateikti informaciją apie abiejų UAB „Vilniaus vandenys“ 
planuojamų ūkinių veiklų galimą suminį poveikį aplinkai“. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Panerių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-04-17); laikraštyje „Lietuvos žinios“ 
(2015-04-18), laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ (2015-04-18); Aplinkos apsaugos 
agentūros tinklalapyje (2015-04-21). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-09-04); 
laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2015-09-05), laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ (2015-09-
05). Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2015-09-21 1730 val. Trakų Vokės 
kultūros centro salėje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius. Į viešą visuomenės supažindinimą su PAV 
ataskaita visuomenės atstovai neatvyko. PAV dokumentų rengėjas visuomenės pasiūlymų dėl 
planuojamos ūkinės veiklos negavo. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2016 m. sausio 19 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos klausimais. 


