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Administracinės paskirties pastato ir gamybos 

paskirties pastato Lentvario g. 146, Vilniaus m. 

statybos projektas 

Dėl informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai 

vertinimo papildymo 

Atsakingos institucijos nagrinėjimui 2018-05-22 raštu Nr. 7 buvo pateikta Administracinės 

paskirties pastato ir gamybos paskirties pastato Lentvario g. 146, Vilniaus m. statybos 

ir eksploatacijos 2 versija patikslinta informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau 

PAV). 

Pateikiame paaiškinimus ir papildome aukščiau minėtą informaciją PAV atrankai: 

1. Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  (NVSC) Vilniaus departamento 

2018-02-06 rašto Nr. (10-11 14.3.5 E)2-4592 3 pastabą dėl atstumų iki gyvenamųjų namų 

langų, pateiktoje PAV atrankos medžiagoje buvo papildytas 3.2 ir kiti skyriai: „Registrų 

centro duomenimis, artimiausi registruoti gyvenamieji pastatai yra Lentvario g. 111 ir 

Matiškių g. 65. Atstumai nuo artimiausių gyvenamųjų pastatų iki įvažiavimo į teritoriją – 

apie 100 m ir 190 m.“ 

Papildomai informuojame, kad „Registro centro duomenimis atstumas iki 

artimiausios suplanuotos gyvenamosios paskirties teritorijos – 50 m.“ Šia 

informacija papildytas 3.2 skyrius, 50 psl. 

2. Atsižvelgiant į NVSC 2018-02-06 rašto Nr. (10-11 14.3.5 E)2-4592 2 pastabą dėl 100 m. SAZ 

pagal SAZ ribų nustatymo ir režimo taisyklių (toliau Taisyklės) 18.1 punktą, nagrinėjimui 

pateiktoje PAV atrankos informacijoje buvo patikslintas PŪV apibūdinimas, atsisakyta 

dalies ūkinės veiklos. Žr. 2.3.2, 2.3.3 skyrius: Planuojama ūkinė veikla – Administracinės 

paskirties pastato ir gamybos paskirties pastato Lentvario g. 146, Vilniaus m. statyba ir 

eksploatacija. PŪV paskirtis – oro filtrų vėdinimo sistemoms gamyba ir elektronikos 

gaminių ir komponentų gamyba ir surinkimas. Projektuojamame gamybiniame pastate 

įsikurs dvi atskiros įmonės, iš kurių viena gamins oro filtrus vėdinimo sistemoms, o kita - 

elektronikos gaminių - šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemų 

komponentus ir kitus šios srities elektronikos gaminius ir juos surinks. 

Papildomai informuojame, kad 3.2 skyrius, 50 psl. papildytas šia informacija: 

„PŪV - oro filtrų vėdinimo sistemoms gamyba ir šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo (ŠVOK) sistemų komponentų ir kitų šios srities elektronikos 

gaminių gamyba ir surinkimas nepatenka į sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) 

ribų nustatymo ir režimo taisyklių 18.1 punktą, SAZ netaikoma.“ 
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Iškilus klausimams ar esant papildomos informacijos poreikiui, prašome kreiptis 

alkauskaite.rasa@gmail.com, tel. 861020179  

 

Pagarbiai 

Aplinkosaugos konsultantė    Rasa Alkauskaitė-Kokoškina 
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