
INFORMACIJA APIE GAUT Ą UAB „BIORESUS“ 
PLANUOJAMOS ŪKIN ĖS VEIKLOS – PIRMOS FORMOS 
HEPARINO GAMYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAIT Ą 

 
2016-04-14 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 „Bioresus“, Pievų g. 13, 62175 Alytus, tel. 8 616 41007, el. p. ap@purple9.com. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, 10308 Vilnius, tel. (8 5) 234 1880, el. p. 

info@avcon.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Pirmos formos heparino, skirto farmacijos pramonei kaip žaliavos, gamyba. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Alytaus apskr., Alytaus m., Pievų g. 13. 
 
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. Alytaus visuomenės sveikatos centras 2015-12-02 raštu Nr. R1-1794 „Dėl UAB 

„Bioresus“ poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – 
PAV) programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus 
departamentas 2016-04-12 raštu Nr. 2.1-48 „Dėl UAB „Bioresus“ poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai veiklai pasirinktoje vietoje. 

2. Alytaus miesto savivaldybės administracija 2015-02-07 raštu Nr. SD-10146 „Dėl UAB 
„Bioresus“ poveikio aplinkai vertinimo programos“ informavo, kad pastabų PAV programai neturi. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 2016-03-30 raštu Nr. SD-2895(6.2) „Dėl UAB 
„Bioresus“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad pastabų PAV ataskaitai neturi. 

3. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-11-26 raštu Nr. 3S-944 „Dėl 
UAB „Bioresus“ PAV programos“ pritarė PAV programai. 

Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-03-30 raštu Nr. 3S-247(8.9) „Dėl 
UAB „Bioresus“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad pastabų dėl PAV 
ataskaitos neturi. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyrius 2015-12-02 
raštu Nr. (9.73.-A)2A-705 „Dėl UAB „Bioresus“ poveikio aplinkai vertinimo programos“ 
informavo, kad PAV programai neprieštarauja ir PAV ataskaitos nenagrinės. 

5. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamentas 2015-12-15 raštu 
Nr. (28.1)-A4-13968 „Dėl pirmos formos heparino gamybos poveikio aplinkai vertinimo programos 
tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 
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Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos skelbimų lentoje (2015-11-13), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2015-
11-14), rajoniniame laikraštyje „Alytaus naujienos“ (2015-11-14), Aplinkos apsaugos agentūros 
tinklalapyje (2015-11-24). Apie patvirtintą PAV programą buvo paskelbta Aplinkos apsaugos 
agentūros tinklalapyje (2015-12-15). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Alytaus 
miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (2016-02-25), respublikiniame laikraštyje 
„Lietuvos žinios“ (2016-02-25), rajoniniame laikraštyje „Alytaus naujienos“ (2016-02-25). 
Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2016-03-10 17.00 val. Pievų g. 13A, Alytus. 
Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus, 
visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir 
pasiūlymų. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2016 m. balandžio 28 d. suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai – 
Aplinkos apsaugos agentūrai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. 


