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DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS SAPIEGŲ PARKO

          Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos 
apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija), 2021-11-04 gavo Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus 
apskrityse raštu Nr. S1-203(5.28Mr) persiųstą asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ 2021-10-28 
raštą Nr. SD-2021/10/28 dėl Valstybinės reikšmės Sapiegų parko išsaugojimo (toliau - Raštas).

Inspekcijos pareigūnai, kompetencijos ribose išnagrinėję raštą su jame išdėstytomis aplinkybėmis, 
2021-11-17 atliko patikrinimą. Informuojame, kad šiuo metu naujos požeminių atliekų konteinerių bei 
transporto priemonių stovėjimo aikštelės Sapiegų parko teritorijoje neįrengiamos, transporto priemonių 
važinėjimas žalojant medžių šaknis neužfiksuotas. Patikrinimo metu aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos 
administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka arba Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

Saulius Tarasevičius, mob. tel. 8 627 54687, el. p. saulius.tarasevicius@aad.am.lt 
Marius Pabrieža, mob. tel. 8 612 02521, el. p. marius.pabrieza@aad.am.lt 

Valdybos viršininkas                                                  Sergejus Tretjakovas
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