
INFORMACIJA APIE GAUT Ą PREKINIO BETONO GAMYBOS 
OPTIMIZAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAIT Ą 

 
2016-06-27 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 „Palmusta“, Sudervės kelias 1A, 07171 Vilnius, tel./faks. (8 5) 270 5665. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
UAB „REF Baltic“, Justiniškių g. 12, 05131 Vilnius, tel. 8 699 03620, el. p. 

ruta@refbaltic.eu . 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Prekinio betono gamybos optimizavimas. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sudervės kelias 1A. 
 
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 2015-11-16 raštu Nr. 12(12.29)-2-14165 „Dėl 

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

Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2016-02-25 raštu Nr. 12(12.30)-2-2446 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 
planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento 
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius 2015-11-30 raštu Nr. A178-21/15(2.3.1.3-UK2) „Dėl 
prekinio betono gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV 
programai. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto 
tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius 2016-06-21 raštu Nr. A178-6/16(2.3.1.3-UK2) „Dėl prekinio 
betono gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvadų“  pritarė PAV 
ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms su sąlyga, kad priimant sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių bus užtikrintos normatyviniuose dokumentuose nustatytos 
aplinkos (oro, kvapo, triukšmo) ribinės normos ir priemonės neigiamam poveikiui išvengti bei 
visuomenei informuoti, siekiant apsaugoti šalia esančių ir teritorijų planavimo dokumentais 
suplanuotų gyvenamųjų teritorijų gyventojų aplinkos kokybę. 

3. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-11-12 raštu Nr. 3.26-3233(10.1-
26) „Dėl UAB „Palmusta“ poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-02-19 raštu Nr. 3-26-381(10.1-26) 
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir pažymėjo, kad 
pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, objektui atsiranda prievolė parengti ekstremalių situacijų 
valdymo planą bei ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planą. 
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4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 
2015-11-19 raštu Nr. (9.38-V)2V-1411 „Dėl UAB „Palmusta“ prekinio betono gamybos 
optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo programa“ nurodė, kad „kultūros paveldo objektų 
teritorijų ir apsaugos zonų planuojamoje teritorijoje nėra, todėl ir poveikis kultūros paveldui 
nenagrinėtinas. Ataskaitos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus 
skyriui teikti nereikia“. 

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-12-30 raštu Nr. (28.1)-A4-14538 „Dėl prekinio betono 
gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ PAV programą 
patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Šeškinės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-10-26); laikraštyje „Lietuvos žinios“ 
(2015-10-24), laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ (2015-10-24); Aplinkos apsaugos 
agentūros tinklalapyje (2015-10-29). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (2016-01-11) ir  Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Šeškinės seniūnijos (2016-01-11) skelbimų lentose; laikraštyje „Lietuvos žinios“ 
(2016-01-09), laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ (2016-01-09), dokumentų rengėjo 
tinklalapyje www.refbaltic.eu . Su PAV ataskaita sudarytos galimybės susipažinti Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnijos ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo 
patalpose bei tinklalapyje www.refbaltic.eu . Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 
2016-01-25 18.00 val. Šeškinės bendruomenės centre, adresu Šeškinės g. 28, 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. liepos 12 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

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


