
Uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“ 
K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245 
Į.k. 160421745, PVM k. LT604217417 
Tel.: (37) 407548, faks.: (37) 407549, 
el. p.: info@infraplanas.lt 

 

  

Jurgis Lebedys 

Asociacijos pirmininkas 

Asociacija „Visorių slėnio bendruomenė“ 

visoriusleniobendruomene@gmail.com 

 

 2017-10-05 Nr.S-2017-130 

DĖL PAV ATASKAITOS PAKARTOTINIO VIEŠO SUPAŽINDINIMO 

Informuojame, kad UAB Infraplanas neplanuoja organizuoti pakartotinio planuojamos Mykolo Lietuvio 

gatvės Vilniaus mieste PAV ataskaitos viešo svarstymo. 

Viešo susirinkimo metu, įvykusio  2017 m. liepos 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, susirinkimo 

pirmininkas Linas Meškys 18 val. 35 min. (garso įrašas) pranešė (kaip rašoma protokole) kad „supažindinimo 

procedūra atlikta, o suinteresuota visuomenė nustatytu ir paskelbtu laiku atvyko, tačiau jie prieš 20 – 25 

minutes paliko salę ir atsisakė klausyti viešo ataskaitos pristatymo. Kadangi daugiau niekas iš suinteresuotos 

visuomenės neatvyko, todėl pagal „Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 metų liepos 15 dienos 

įsakymą Nr. D1-370 patvirtintą Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procedūros tvarkos aprašo“ 30 punktą konstatuoju, kad viešas susirinkimas ir viešo 

supažindinimo procedūra yra atlikta. Taip pat užprotokoluota, kad rengėjas UAB „Infraplanas“ 

suinteresuotą visuomenę informavo, kad vadovaujantis „Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 metų 

liepos 15 dienos įsakymu Nr. D1-370 patvirtintą Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros tvarkos aprašo“ 31 punktu suinteresuotai visuomenei 

suteikta ne 10 d. d. po viešo susirinkimo pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl PAV ataskaitos, o 20 d. d., kad 

suinteresuota visuomenė turėtų daugiau laiko pasiruošti. Aš kaip pirmininkas pranešu, kad supažindinimo 

procedūra su planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 

ataskaita  yra atlikta ir konstatuojama, kad susirinkimas yra baigtas.“ 

Prailgintas pastabų po viešo susirinkimo teikimo laikas.  

Pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 str. 7.p.  „Atsakinga institucija turi teisę pareikalauti 

pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita, jeigu po viešo supažindinimo su 

ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma (pavyzdžiui, siūlomos naujos vietos, technologijų 

alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir t. t.) dėl gautų poveikio aplinkai vertinimo subjektų 

motyvuotų išvadų ir atsakingos institucijos motyvuotų reikalavimų pataisyti ar papildyti ataskaitą.  

PAV ataskaita nebuvo iš esmės keičiama, kaip nurodyta įstatyme.  
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