
 

 INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ 

APLINKAI VERTINIMO 
 

 

 Detaliojo plano tikslus pavadinimas: Žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:217) Rodūnios kel., 

Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, detalusis planas. 

 Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-07-

16 įsakymas Nr. A30-1784 ir 2013-07-23 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų 

perdavimo sutartis Nr. A615-90-(2.15.1.7-AD4).  

 Plano rengimo terminai: 2013 IV ketvirtis – 2015 I ketvirtis. 

 Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: nekeičiant sklypo pagrindinės žemės 

naudojimo paskirties (kita), naudojimo būdo (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), patikslinti (nustatyti) 

sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą (sklypo naudojimo pobūdį, užstatymo tipą, aukštį, intensyvumą ir 

tankumą, galimus aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus, ir kitus pagal 

teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo 

reikalavimus) daugiaaukštei automobilių saugyklai statyti, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais. 

 Planavimo organizatorius:  VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas (Rodūnios kelias 10A, Vilniaus m., tel 

852739305, 852739326 / 852329122, el. p. airport@vno.lt, www.vilnius-airport.lt). Informaciją apie projektą 

teikia: Jurgita Urbonaitė, tel. 8 5 2739357 , el. paštas j.urbonaite@vno.lt 

 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“ (Gedimino pr. 41/2-1,LT-01109, Vilnius, tel. 8-5-

2617581, faks. 8-5-2127941, el.p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt). Informaciją apie projektą 

teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.  

 Detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos procedūra 

atlikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 patvirtintu „Planų ir 

programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“. 

 Priimtas sprendimas: išnagrinėję vertinimo subjektų išvadas dėl detaliojo plano SPAV atrankos 

dokumento ir vadovaudamiesi nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka, informuojame, kad planavimo 

organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV rengiamam žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:217) 

Rodūnios kel., Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, detaliajam planui (2014-02-19 įsakymas Nr. 11R-28). 

  Pasiūlymų teikimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir motyvais, dėl kurių buvo 

priimtas toks sprendimas, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Teikti pastabas ir 

motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo raštu galima planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui 10 

d.d. nuo šio skelbimo. 

 Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu, viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vieta 

bei laikas bus skelbiami papildomai vietos spaudoje, Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje ir Vilniaus miesto 

savivaldybės internetiniame tinklapyje. 

http://www.plentprojektas.lt/

