
INFORMACIJA APIE GAUT Ą UAB „GASTA“ VILNIAUS 
MIESTO GARI ŪNŲ ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO DALIES 
(APIE 11,0 HA) NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMO ATASKAIT Ą 

 
2017-12-04 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, tel. 8 706 68086. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 
UAB „GASTA“, Savanorių pr. 247, 02300 Vilnius, tel./faks. (8 5) 2641958, el. p. 

karjeras@gmail.com. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)  
B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23, 08105 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 5810, el. p. 

info@bpimone.lt. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 
Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Panerių sen. 
 
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. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 

departamentas 2017-01-03 raštu Nr. 2.10-30(16.8.3.10.11) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 
programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas 2017-10-05 raštu Nr. 2.10-12234(16.8.4.10.11) „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 2017-03-17 raštu Nr. A178-9/17(2.3.1.3)-UK2) „Dėl 
Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalyje (apie 11,0 ha) planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai ir nurodė, kad siūlo numatyti ir 
užtikrinti lygiavertes ekologinio kompensavimo priemones, siekiant gerinti Vilniaus miesto 
kraštovaizdį. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto 
tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius 2017-11-24 raštu Nr. A178-39/17(2.3.1.3)-UK2) „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ informavo, kad pritaria PAV 
ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pagal esamus savivaldybės aplinkos 
monitoringo duomenis bei teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Taip pat nurodė, kad 
atsižvelgiant į veiklos mastą ir vietos ypatumus, prašo iki leidimo eksploatuoti Gariūnų žvyro ir 
smėlio telkinio dalį (apie 11,0 ha), savivaldybei pateikti įsipareigojimus dėl ekologinio 
kompensavimo priemonių įgyvendinimo Vilniaus miesto miškų bei želdynų teritorijose. 
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3. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017-01-03 raštu Nr. 3-26-2(10.1-26) 
„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai. 

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017-09-29 raštu Nr. 3-1699 „Dėl 
Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms. 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2017-01-27 
raštu Nr. (9.38-V)2V-76 „Dėl Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo 
poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai ir nurodė, kad PAV 
ataskaitos nenagrinės. 

5. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-12-28 raštu Nr. (7)-1.7-4814 
„Dėl pasiūlymų PAV programai pateikimo“ pritarė PAV programai. 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017-09-13 raštu Nr. (7)-1.7-3962 
„Dėl PAV ataskaitos vertinimo“ nurodė, kad pritaria PAV ataskaitoje pateiktiems planuojamų 
kasybos darbų organizavimo sprendiniams ir siūlo priimti teigiamą sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje vietoje. 

6. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-05-09 raštu Nr. (28.1)-A4-4872 „Dėl planuojamos 
ūkinės veiklos – Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas 
– poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino. 

 
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Panerių seniūnijos skelbimų lentoje (2016-12-05), Vilniaus miesto savivaldybės 
tinklalapyje www.vilnius.lt (2016-12-06), laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2016-12-03) ir „Lietuvos 
rytas“ priede „Sostinė“ (2016-12-03), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2016-12-05). 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijos skelbimų lentoje (2017-07-20), Vilniaus 
miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt (2017-07-21), laikraščiuose „Lietuvos žinios“ 
(2017-07-22) ir „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ (2017-07-22). Su PAV ataskaita sudarytos 
galimybės susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijos ir PAV 
dokumentų rengėjo ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) patalpose, PAV 
dokumentų rengėjo tinklalapyje www.bpimone.lt. Susirinkimas su visuomene dėl PAV ataskaitos 
įvyko 2017-08-16 17.30 val. planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) patalpose, 
adresu Savanorių pr. 247, Vilnius. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjas, planuojamos 
ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) atstovai, visuomenės atstovai. PAV dokumentų rengėjas 
gavo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsakė raštu. 

 
Prašymų teikimo terminas  
Iki 2017 m. gruodžio 18 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

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


