Informacija apie patikslintą „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 Vilniuje“ poveikio aplinkai vertinimo programą
2016-02-23 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Renata Avlasaitė, tel.
8 706 620178.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Vilniaus miesto
savivaldybės Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 26
16, faks. (8 5) 211 22 22.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas.
UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245, Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40
75 49, el. p. info@infraplanas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių)
statyba 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje.

Planuojamos veiklos apibūdinimas: numatoma nuo Geležinio Vilko gatvės iki Laisvės prospekto
nutiesti naują gatvę išskirtinai naujojo viešojo transporto rūšies (NVTR, tokių kaip tramvajus)
eismui su pėsčiųjų ir dviračių takais; pastatyti pėsčiųjų ir dviračių bei viešojo transporto eismui
skirtą tiltą per Neries upę; „LITEXPO“ parodų rūmų gretimybėje įrengti automobilių stovėjimo
aikšteles; suformuoti bendrojo naudojimo erdves, želdynus buferinėje zonoje, Neries prieigose,
dešiniajame krante.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas, Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijos.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje.
Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus
skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. PAV programą tvirtins ir
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga
institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa

(nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo
dienų).
Su parengta PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos
susipažinti galima: PAV dokumento rengėjo interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt, kuriame
paskelbta PAV programa, ir UAB „Infraplanas“ patalpose, adresu: K. Donelaičio g. 55-2, LT44245, Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt, darbo
dienomis, darbo valandomis.
Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas),
o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir
atsakingai institucijai.
Pasiūlymai teikiami raštu, el. paštu PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g.
55-2, LT-44245, Kaunas, el. p. info@infraplanas.lt. Taip pat pasiūlymų kopijos papildomai gali būti
pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

