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UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Levaniškio k., 

Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo (PVSV) viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas 

 
2022 m. balandžio 5 d. 

Kaunas 

 

Viešas susirinkimas vyko 2022 m. balandžio 5 d. 17:00 val. naudojant elektroninės komunikacijos 

priemonę – ZOOM platformą. Prie šio susirinkimo, naudojant ZOOM platformą, visi norintys galėjo 

prisijungti ir jo laukti jau nuo 16:30 val. 

Susirinkimas prasidėjo 17:00 val.  

 

Susirinkimo pirmininkė: UAB „Infraplanas“ projektų vadovė Lina Anisimovaitė.  

Susirinkimo sekretorius: UAB „Infraplanas“ aplinkosaugos specialistas Žygimantas Juozas Kubilius. 

 

Dalyvavo: UAB „Infraplanas” atstovai – Lina Anisimovaitė, Žygimantas Juozas Kubilius, užsakovo 

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovas Alvydas Stravinskas. Į poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo viešą pristatymą neprisijungė nei vienas suinteresuotos visuomenės atstovas. Iš viso 

kartu su rengėjais, užsakovo atstovu dalyvavo trys registruoti dalyviai (prie protokolo yra pridedamas 

užsiregistravusių dalyvių sąrašas). 

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita nebuvo gautas nei vienas suinteresuotos visuomenės 

pasiūlymas. 

Dalyvių registracija vyko viso susirinkimo metu.  

Darbotvarkė 

Į viešą visuomenės supažindinimą su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, vykusį 2022 m. 

balandžio 5 dieną, 17 valandą naudojant ZOOM platformą neprisijungė nei vienas suinteresuotos 

visuomenės atstovas.  

Per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios neprisijungė nei vienas 

visuomenės atstovas, viešo supažindinimo su ataskaita susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad viešo 

supažindinimo su Ataskaita susirinkimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama 

ūkine veikla. 

Visuomenės supažindinimo su protokolu tvarka 

Susirinkimo protokolas (su pridedamu garso įrašu, dalyvių sąrašu) per 5 darbo dienas po susirinkimo bus 

parengtas ir patalpintas UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje (pateikiama nuoroda: 

https://infraplanas.lt/category/naujienos/). Pateikti pastabas dėl protokolo (ir jo priedų) galima per 3 darbo 

dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos. Pastabos dėl protokolo (ir jo priedų) Ataskaitos 

rengėjui teikiamos raštu (UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r.) arba 

elektroniniu paštu (info@infraplanas.lt), nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), 

adresą, teikimo datą. Pastabos protokolui (ir jo priedams) ir jų įvertinimo dokumentai dėl protokolo 

pridedami prie protokolo ir teikiami Atsakingai institucijai. 

Visuomenė per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę 

pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos. 

 

Supažindinimo su ataskaita susirinkimas baigėsi 18:00 val. 

 

https://infraplanas.lt/category/naujienos/
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Susirinkimo pirmininkė                      Lina Anisimovaitė  

 

Susirinkimo sekretorius                     Žygimantas Juozas Kubilius   

 

 

 

2022 m. balandžio 6 d. 

Kaunas 



 

2022 m. balandžio 5 d.  

17:00 val. 

Viešo supažindinimo su UAB PRATC biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės (Levaniškio k., Pasvalio 

apylinkių sen., Pasvalio r. sav.) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Vardas, Pavardė 

Atstovaujama institucija, 

pareigos 
Telefonas Adresas Parašas 

1. Žygimantas Juozas Kubilius 
UAB „Infraplanas“ 

Aplinkosaugos specialistas 
8 69818678 Inovacijų g. 3, Biruliškės, Kauno r.  

2. Lina Anisimovaitė 
UAB „Infraplanas“ 

Projektų vadovė 
8 629 31014 Inovacijų g. 3, Biruliškės, Kauno r.  

3. Alvydas Stravinskas 

UAB Panevėžio regiono atliekų 

tvarkymo centras 

Ekologas 

8 610 23775 Beržų g. 3, Panevėžys  

      

      

      

      

 


