
INFORMACIJA APIE GAUTĄ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ 

(GATVĖS, TILTO PER NERĮ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ) STATYBOS 11,32 HA 

TERITORIJOJE TARP LAISVĖS PROSPEKTO IR GELEŽINIO VILKO 

GATVIŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ 
 

2016-11-17 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos 

skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706 620178. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 

Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, 

Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 211 2616, faksas (85) 211 2222, el.p. 

savivaldybe@vilnius.lt. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 

rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) 

UAB „Intraplanas“, K.Donelaičio g. 55-2 Kaunas, tel. (8 37) 407 548, faks. (8 37) 407 549, 

el.p. info@infraplanas.lt.  

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo 

aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio vilko gatvių. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) 

Vilniaus miestas, Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijos. 

 

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. Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis padalinys, 2016-02-29 raštu 

Nr.(9.38.-V)2V-343 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos išvadų tarp Laisvės prospekto 

ir Geležinio vilko g.“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) programai. 

Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinis padalinys, 2016-07-04 raštu 

Nr.(9.38.-V)2V-10J5 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos išvadų“ suderino PAV 

ataskaitą ir pritarė planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV)  galimybėms.  

 

2. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, 2016-02-17 raštu Nr.3-26-322(10.1-26) 

„Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai ir pageidauja 

nagrinėti PAV ataskaitą. 

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, 2016-07-28 raštu Nr.2.26-1347(10.1-26) 

„Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvadų“ PAV ataskaitai pritarė ir pritarė PŪV 

galimybėms. 

 

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto departamento miesto 

tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius, 2016-03-01  raštu  Nr. A178-1/16(2.3.1.3-UK2) „Dėl 

planuojamos veiklos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio vilko gatvių 
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poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programos išvados“ pritarė PAV programai su 

reikalavimais. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamentas, 2016-11-08 raštu 

Nr.A51-83261/16(2.15.1.21-MP2) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos 

ūkinės veiklos“ pritarė PAV ataskaitai, numatant susisiekimo infrastuktūros objektus. 

 

4. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, 2016-02-23 raštu Nr.12(12.43)-2-2299 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centras 2016-10-24 raštu Nr. 2.10-7718(16.9.4.10.11) „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir 

PŪV galimybėms. 

 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM 2016-02-22 raštu Nr.(4)-V3-249(7.21)  „Dėl 

planuojamos veiklos 11,32 ha teritorijos tarp Laisvės prospekto ir Geležinio vilko gatvių 

poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programą suderino su pastabomis. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM 2016-07-28 raštu Nr.(4)-V3-1182 (7.21) „Dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ neprieštarauja PAV ataskaitoje narinėjamos PŪV  

statybai ir eksploatacijai laikantis rašte nurodytų sąlygų. 

 

6. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-05-02 raštu  Nr. (15.9)-A4-4534 „Dėl patikslintos 

infrastruktūros objektų  (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo 

aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio vilko gatvių poveikio 

aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ tvirtino PAV programą. 

 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Lazdynų seniūnijos skelbimų 

lentoje (2016-03-23 d.), Vilkpėdės seniūnijos skelbimų lentoje (2016-03-25 d.), Vilniaus miesto 

savivaldybės internetiniam puslapyje 2016-03-29, laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2016-03-25 d., 

laikraščio ,,Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ 2016-03-26 d., dokumentų rengėjo UAB „Infraplanas“ 

tinklalapyje (2016-03-24), Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (2016-03-23). 

 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama: 

Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje (2016-05-10 d.), Vilkpėdės seniūnijos skelbimų lentoje (2016-

05-13 d.), laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2016-05-12 d. ,laikraščio ,,Lietuvos rytas“ priese „Sostinė“ 

2016-05-14 d. , Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje 2016-05-12, dokumentų rengėjo UAB 

„Infraplanas“ tinklalapyje 2016-05-09 

 

Susirinkimai su visuomene dėl PAV ataskaitos įvyko 2016-05-30 d. 17
00 

val. Vilniaus miesto 

savivaldybėje, adresu Konstitucijos pr. 3, 2a. 2015 salėje. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų 

rengėjai, PAV užsakovo detalaus plano rengėjo SĮ „Vilniaus planas“ atstovas,  Vilniaus miesto 

savivaldybės tarnybos atstovas, visuomenės atstovai ir kt.  

 

Prašymų teikimo terminas 

Iki 2016 m. gruodžio 1. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją – Aplinkos 

apsaugos agentūrą ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos klausimais. 


