
Informacija apie gautą UAB „Vilniaus Transimeksa“ augalų apsaugos 
produktų sandėliavimo plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 

2015-06-18 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus 
skyrius, Justina Kraskauskaitė, tel.: 8 706 68 042. 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) – UAB 
„Vilniaus Transimeksa“, Sausupio g. 15, Vilnius. Kontaktinis asmuo Audrius Kazlauskas tel.: (8-5) 
210 4666, faks.: (8-5) 210 4671. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, 
telefonas, faksas) – UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, Vilnius. Kontaktinis asmuo Dana 
Bagdonavičienė tel. (8-5) 210 7558, faks.: (8 5) 212 4777, el. p.: daba@cowi.lt. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „Vilniaus Transimeksa“ augalų apsaugos 
produktų sandėliavimo plėtra. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) - 
Sausupio g. 15, Vilkpėdės sen., Vilnius. 

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8) 
70662008. faks. (8) 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt. 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: 

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2014-07-21 raštu Nr. 12(12.29)-2-8834 pritarė PAV 
programai; 2015-06-10 raštu Nr. 12(12.30)-2-7061 pritarė PAV ataskaitai.  

2. Vilniaus mieto savivaldybės administracija 2014-09-10 raštu Nr. A178-31/14(2.3.1.3-AP4) 
pateikė išvadą, kad teisės aktų nustatyta tvarka planuojant veiklą numatyti ir užtikrinti 
aplinkos kokybės gerinimo ir taršos prevencijos priemones siekiant apsaugoti šalia sklypo 
esančio Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio teritoriją; 2015-04-16 raštu Nr. 
A178-10/15(2.3.1.3-AP4) pritarė PAV ataskaitai. 

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 
2014-07-21 raštu Nr. (9.3.8.-V)2V-790 (susipažinęs su PAV programa) ir 2015-04-13 raštu 
Nr. (9.3.8.-V)2V-447 (susipažinęs su PAV ataskaita) nurodė, kultūros paveldo objektų 
teritorijų ir apsaugos zonų planuojamoje teritorijoje nėra, todėl poveikis kultūroms paveldui 
nenagrinėtinas.  

4. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014-07-21 raštu Nr. 3-26-2811(10.1-
26) pritarė PAV programai ir pageidavo nagrinėti PAV ataskaitą; 2015-04-15 raštu Nr. 3.26-
1212(10.1-26) nurodė, jog pastabų PAV ataskaitai neturi. 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita buvo skelbiama: respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2015-01-31), 
Vilniaus miesto laikraštyje „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ (2019-01-31). Skelbimai buvo 
pakabinti Vilkpėdės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-02-02). Visuomenės viešas supažindinimas 
su PAV ataskaita įvyko 2015 m. vasario 17 d., 17 val., Vilkpėdės seniūnijos patalpose (adresu: 
Savanorių pr. 49, Vilnius). Į viešą supažindinimą neatvyko nei vienas suinteresuotos visuomenės 
atstovas. 



Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota respublikiniame laikraštyje „Lietuvos 
žinios“ (2014-06-21), Vilniaus miesto laikraštyje „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ (2015-06-21). 
Skelbimai buvo pakabinti Vilkpėdės seniūnijos skelbimų lentoje (2014-06-19). 

Prašymų teikimo terminas – iki 2015 m. liepos 3 d. (imtinai) visuomenė turi teisę kreiptis į 
atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir poveikio aplinkai vertinimo subjektus jų 
kompetencijos klausimais, raštu pateikdami informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, 
apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras. 


