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Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).  
UAB „IDW“, Ukmergės g. 248, LT-06210, Vilnius, Remigijus Milašius, tel. 8 (5) 247 03 16, 

faks. 8 (5) 247 88 33, el. p.: info@idw.lt.  

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

(pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).  
UAB „REF Baltic“, Justiniškių g. 12, LT-05131, Vilniaus, Rūta Navickaitė, tel. 8 699 0 36 20, 

faks. -, el. p. ruta@refbaltic.eu.  

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. „Manekenų ir jų dalių gamybos optimizavimas“.  

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  
Ukmergės g. 248, Vilnius.  

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 raštu 2014-06-02 Nr. 12(12.29)-6824 „Dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė poveikio aplinkai vertinimo (toliau – 

PAV) programai.  

Vilniaus visuomenės sveikatos centras raštu 2015-10-22 Nr. 12(12.30)-2-13015  „Dėl planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai veiklai.  

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracija raštu 2014-06-13 Nr. A178-24/14(2.313-AP4) „Dėl 
UAB „IDW“ manekenų ir jų dalių gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo programos“ 

pritarė PAV programai ir planuojamai ūkinei veiklai.  

vilniaus miesto savivaldybės administracija raštu 2015-12-01 Nr. A178-22/15(2.3.1.3-UK2) „Dėl 
manekenų ir jų dalių gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV 

ataskaitai ir planuojamai veiklai. 

3.Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2014-05-28 Nr. 3-26-2090 (10.1-26) 

„Dėl UAB „IDW“ poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. 

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba raštu 2015-10-12 Nr. 3-26-2925 (10.1-26) „Dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai.  

4.Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys raštu 

2014-05-27 Nr. (9.3.8-v) 2v-559 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV 

programai.  

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys raštu 2015-

10-07 Nr. (9.3.8-v) 2v-1243 „Dėl UAB „IDW“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai veiklai. 

Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą visuomenė informuota respublikiniame 

laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2014-05-17 ; laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“2014-05-17; 

Pšilaičių seniūnijoje 2014-05-16.  Pastabų iš visuomenės dėl PAV programos negauta. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas raštu 2014-

06-27 Nr.(38-4)-VR-1.7-2542) patvirtino poveikio aplinkai vertinimo programą.  
Apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą visuomenė informuota respublikiniame 

laikraštyje „Lietuvos žinios“ 2015-09-05, laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“  2015-09-05; 

Pašilaičių seniūnijoje 2015-09-07. Supažindinimas su PŪV įvyko ataskaita įvyko 2015-09-22  

18 val., adresu: Justiniškių g. 12, Vilnius. Į susirinkimo suinteresuotos visuomenės atstovai 

neatvyko, pastabų ir pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos negauta.  

Prašymų teikimo terminas  
Suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai - Aplinkos apsaugos agentūrai nurodytais 

kontaktais ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo 

paskelbimo. 


