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LSMU PRAKTINIO MOKYMO IR BANDYMŲ CENTRO PLĖTROS ŪKIO G., KUDRĖNŲ K., UŽLIEDŽIŲ 

SEN., KAUNO R. SAV., KAUNO APSKR. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

ATASKAITA  

________________________________ 
(pavadinimas) 

2020 m. rugsėjo 22 d. 17:00 val., tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu per “Microsoft Teams” 

programą 

 ________________________________ 
(vieta, data, tikslus laikas, valanda) 

 

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU LSMU PRAKTINIO MOKYMO IR 

BANDYMŲ CENTRO PLĖTROS ŪKIO G., KUDRĖNŲ K., UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. 

SAV., KAUNO APSKR. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

ATASKAITA (TOLIAU – ATASKAITA) SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo data ir vieta: 2020 m. rugsėjo 22 d. 17:00 

val., tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu1 per “Microsoft Teams” programą. 

Susirinkimo pirmininkas: Renata Šimkienė (UAB „Sweco Lietuva“ aplinkosaugos ir planavimo skyriaus 

projekto vadovė). 

Susirinkimo sekretorius: Berta Aleksandravičienė (UAB „Sweco Lietuva“ aplinkosaugos ir planavimo 

skyriaus specialistė). 

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyviai:  

Į viešą visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą nuotoliniu būdu prisijungė planuojamos ūkinės 

veiklos organizatoriaus (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) ir PVSV dokumentų rengėjo (UAB „Sweco 

Lietuva“) atstovai (žr. susirinkimo dalyvių sąrašą). Suinteresuotos visuomenės atstovų prisijungę nebuvo. 

Ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“. Atstovai: Renata Šimkienė, Berta Aleksandravičienė, Neringa 

Šermukšnienė, Justinas Musteikis. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

Atstovai: Arūnas Rutkauskas, Sigitas Japertas.  

Suinteresuota visuomenė: -. 

Susirinkimo metu pristatomos Ataskaitos pavadinimas: LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro 

plėtra Ūkio g., Kudrėnų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr. 

Visuomenės supažindinimo su viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolu 

(toliau - Protokolas) tvarka, terminai 

Protokolas parengtas ir pasirašytas vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos apraše, patvirtintame 

LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. įsakymu Nr. V-474, nustatyta tvarka - per 5 darbo dienas po viešo 

visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo. Su Protokolu galima susipažinti UAB „Sweco 

Lietuva“ būstinėje adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius (darbo dienomis nuo 7:30 val. iki 16:30 val.) ir interneto 

svetainėje adresu https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/lsmu-centro-pletra/. Visuomenė 

pastabas dėl susirinkimo protokolo gali pateikti per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti 

 
1 Dėl pandemijos paskelbto karantino, atsižvelgiant į NVSC prie SAM internetinėje svetainėje 2020-10-27 paskelbtą informaciją: 
„Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
paskelbimo“ vykdymą, rekomenduoja šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ataskaita susirinkimą ir kitas visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinime procedūras vykdyti elektroninėmis 
komunikacijos priemonėmis, jeigu nėra galimybės šių procedūrų atidėti. <...>“ 

https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/lsmu-centro-pletra/
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dienos. Pastabas dėl susirinkimo Protokolo būtina pateikti raštu UAB „Sweco Lietuva“ adresu Spaudos g. 6-

1, 05132 Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt, nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens 

pavadinimą), adresą, teikimo datą. 

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita tvarka 

R. Šimkienė informavo, kad susirinkimo dalyviams reikia užsiregistruoti susirinkimo dalyvių registracijos 

laukelyje arba kontaktus atsiųsti el. paštu berta.aleksandraviciene@sweco.lt, pažymėjo, jog susirinkimo eiga 

bus įrašoma sudarant atsakingai institucijai galimybę ją peržiūrėti bei protokoluojama. R. Šimkienė priminė 

pasiūlymų dėl Ataskaitos teikimo tvarką ir nurodė, kad pageidaujantieji pateikti pasiūlymus tai gali padaryti ir 

iki susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu R. Šimkienė pažymėjo, kad visuomenė turi teisę per 10 darbo 

dienų po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, pateikti ataskaitos rengėjui pasiūlymus 

dėl Ataskaitos, taip pat paaiškino susipažinimo su susirinkimo Protokolu tvarką bei terminus. R. Šimkienė 

pažymėjo, kad iki šio viešo susirinkimo pradžios suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai ir klausimai 

nebuvo gauti. 

R. Šimkienė pasiūlė susirinkimo pirmininko (R. Šimkienės) ir sekretoriaus (B. Aleksandravičienės) 

kandidatūras, pristatė Ataskaitos rengėjus ir PŪV organizatorių, informavo apie susirinkimo vedimo tvarką. 

R. Šimkienė informavo, kad pageidaujantieji pateikti klausimus ar pasiūlymus gali tai padaryti viso 

susirinkimo metu (raštu pateikti komentarų skiltyje bei užduoti klausimus gyvai po pristatymo).  

Trumpas pranešimas apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (pademonstruojant prezentaciją 

Power point formatu) 

R. Šimkienė apibūdino PVSV procesą, proceso dalyvius, vertinančią instituciją. Pateikė informaciją apie 

Ataskaitos viešinimą. Informavo, kad PŪV yra atliktos poveikio aplinkai vertinimo (toliau -  PAV) procedūros, 

t.y. buvo parengta informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo. 2021 m. rugsėjo 2 d. Aplinkos apsaugos 

agentūra priėmė galutinę poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą, kad PŪV aplinkai vertinimas 

neprivalomas. Pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto planuojamą vykdyti ūkinę veiklą, papasakojo 

apie PŪV vietą ir gretimybes, apibūdino rizikos veiksnius, pateikė jų analizę ir išvadas. Supažindino su 

siūlomomis nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribomis, parodė žemėlapį, kuriame vizualiai buvo pateiktos 

sanitarinės apsaugos zonos ribos. 

Nesulaukus dalyvių iš visuomenės, taip pat negavus papildomų pasiūlymų susirinkimo metu, konstatuota, 

kad viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas baigtas. 

Iš viso susirinkimo metu buvo prisijungę 6 dalyviai (žr. susirinkimo dalyvių sąrašą). 

Susirinkimas baigtas 18.05 val. 

PRIDEDAMA: 

1. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyvių sąrašas. 

2. Susirinkimo metu suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl Ataskaitos registracija.  

 

 

Protokolo pasirašymo data:       2021-09-28 

 

Posėdžio/susirinkimo pirmininkė:     Renata Šimkienė 

 

Posėdžio/susirinkimo sekretorė:      Berta Aleksandravičienė 

renata.simkiene@sweco.lt
berta.aleksandraviciene@sweco.lt
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL LSMU PRAKTINIO MOKYMO IR 

BANDYMŲ CENTRO PLĖTRA ŪKIO G., KUDRĖNŲ K., UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R. SAV., 

KAUNO APSKR. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATOS VERTINIMO ATASKAITOS 

REGISTRACIJA 

 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymo 

teikimo data 

Suinteresuotos visuomenės 
(fizinių ar juridinių asmenų) 

kontaktiniai duomenys 
(vardas, pavardė 

(pavadinimas), adresas, 
elektroninio pašto adresas 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai 
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