
Priedo 
Nr. 

Priedo pavadinimas 

 

16  Lydraščio Kauno miesto savivaldybės administracijos Eigulių seniūnijai ir 
skelbimo kopijos; 

 Eigulių seniūnijos seniūno pritarimo elektroniniu paštu dėl ataskaitos viešo 
pristatymo būdo ir laiko kopija; 

 Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentui kopija; 

 Lydraščio Kauno miesto  savivaldybės administracijai dėl PVSV ataskaitos 
viešo pristatymo informacinio skelbimo paskelbimo savivaldybės 
internetinėje svetainėje kopija; 

 Skelbimų laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Kauno diena“ kopijos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

Kauno miesto savivaldybės  
Eigulių seniūnijos seniūnui 
p. Egidijui Pečiulioniui 

2021-03-16 Nr. D-21-23 
 

 
 
DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIEŠO PRISTATYMO  
 
 

UAB „Kauno švara“ planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas 
atliekų perkrovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20 Kaunas, paruošiant medienos, didelių gabaritų, 
mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui. 
Pradėjus PŪV, bus sumažinti esami bendri komunalinių atliekų perkovimo pajėgumai, taip pat 
sumažės atliekų sandėliavimo veiklos pajėgumai ir sunkiasvorių automobilių reisų skaičius. 
Siekiant UAB „Kauno švara“ planuojamai vykdyti bei vykdomai atliekų tvarkymo veiklai nustatyti 
sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

 
Šiuo metu yra parengta UAB „Kauno švara“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).  
 
Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos licencija Nr. VSL-308). 
 
Atsižvelgiant į Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos internetinėje svetainėje 2020-10-27 paskelbtą informaciją, kad Ataskaitos rengėjas ne 
vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo 
visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo raštu 
pateikia vaizdo transliavimo nuorodą seniūnui (savivaldybės atsakingam specialistui, jeigu 
savivaldybėje nėra seniūnijų). 

 
Informuojame Jus, kad viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 

17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us 
(Prisijungimo ID: 879 5181 1315, Kodas: 086318, nuoroda: 
https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09). 
 

 
 

PRIDEDAMA:  1. Informacinis pranešimas (1 lapas); 
 
 

 
Direktorė                                Lina Šleinotaitė-Kalėdė 
 
 
 
 
 
Inga Muliuolė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt  

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09
mailto:inga@ekokonsultacijos.lt


Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Kauno švara“ (įmonės kodas 

132616649), Statybininkų g. 3, Kaunas, tel.: (8 37) 31 43 23, el. p.: info@svara.lt 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB 

„Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8 5 27 45 491, el. 

p.: info@ekokonsultacijos.lt.  

PŪV pavadinimas, vieta – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas atliekų perkrovimo stotyje 

(ATS), paruošiant medienos, didelių gabaritų, mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas 

tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas.  

PŪV aprašymas – UAB „Kauno švara“ mišrių komunalinių atliekų perkrovimo stotyje planuoja 

optimizuoti esamą veiklą, pradėjus naujas tam tikrų nepavojingų atliekų srautų naudojimo arba 

paruošimo naudojimui ir/arba šalinimui veiklas. Pradėjus PŪV, numatoma sumažinti bendrą atliekų 

perkrovimo ir atliekų sandėliavimo veiklų pajėgumus, taip pat sumažės sunkiasvorių automobilių 

reisų skaičius. Veiklos vykdytojas taip pat numatyto visą eilę kitų poveikį aplinkai ir visuomenės 

sveikatai mažinančių priemonių įdiegimą.   

Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: 

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. 

balandžio 8 d.  

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 17.00 val. internetinės 

vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 879 5181 1315, 

Kodas: 086318, nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09).  

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2021 m. balandžio 8 d. raštu teikti pasiūlymus galima 

kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p.: inga@ekokonsultacijos.lt.  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, adresu: K. 

Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: (8-37) 331683, el. p.: kaunas@nvsc.lt. 

http://tel:(8%2037)%2031%2043%2023/
mailto:info@svara.lt
mailto:info@ekokonsultacijos.lt
https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09
mailto:inga@ekokonsultacijos.lt
https://www.google.com/search?q=Nacionalinio+visuomen%C4%97s+sveikatos+centro+prie+Sveikatos+apsaugos+ministerijos+Kauno+departamentas&oq=Nacionalinio+visuomen%C4%97s+sveikatos+centro+prie+Sveikatos+apsaugos+ministerijos+Kauno+departamentas&aqs=chrome..69i57j0i22i30.1166j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:kaunas@nvsc.lt
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Inga Muliuolė

From: Egidijus Pečiulionis <egidijus.peciulionis@kaunas.lt>

Sent: 2021 m. kovas 17 d. 08:18

To: Inga Muliuolė

Subject: Ats.: Dėl UAB Kauno švara PVSV ataskaitos eksponavimo bei pristatymo visuomenei 

laiko

Laba diena,  

Informaciją gavau. Ataskaitos eksponavimo vietai bei jos pristatymo visuomenei laikui pritariu. 

 

Pagarbiai 

 

Egidijus Pečiulionis 

Eigulių seniūnas 

Tel. (8 37) 38 69 60  (2960),  

el. p. egidijus.peciulionis@kaunas.lt  

Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas 

Eigulių seniūnija 

P. Plechavičiaus g. 9A  

 

 
 

 

 

Iš: Inga Muliuolė <inga@ekokonsultacijos.lt>  

Išsiųsta: 2021 m. kovo 16 d., antradienis 18:02 

Kam: Egidijus Pečiulionis <egidijus.peciulionis@kaunas.lt> 

Kopija: 'Simona Jakštienė' <simona.jakstiene@svara.lt> 

Tema: Dėl UAB Kauno švara PVSV ataskaitos eksponavimo bei pristatymo visuomenei laiko 

 

Laba diena, gerb. seniūne, 

 

Kaip kalbėjome telefonu, parengėme UAB „Kauno švara“ planuojamos ūkinės veiklos – atliekų tvarkymo procesų 

optimizavimo atliekų perkrovimo stotyje (ATS), paruošiant medienos, didelių gabaritų, mišrias statybines, tekstilės 

bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui, adresu Ašigalio g. 20, Kaunas, poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita). 

 

Vadovaujantis  Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje 

svetainėje 2020-10-27 paskelbta informacija, visuomenė su parengta Ataskaita turi būti supažindinama internetinės 

vaizdo transliacijos būdu (t.y. nuotoliniu būdu), be to Ataskaitos rengėjas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 

internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės 

sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo raštu pateikia vaizdo transliavimo nuorodą seniūnui (savivaldybės 

atsakingam specialistui, jeigu savivaldybėje nėra seniūnijų). Tad siunčiame Jums raštą su pateikta informacija, kada 

vyks Ataskaitos pristatymas visuomenei bei kaip galima prisijungti nuotoliniu būdu prie šio pristatymo. Taip pat 

prisegu ir Informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą. 
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Dėl pandemijos, Ataskaitą eksponuosime taip pat tik elektroninėje erdvėje - UAB „Ekokonsultacijos“ interneto 

svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2021 m. kovo 23 d. 

 

Prašau patvirtinti, kad šitą informaciją gavote ir pritariate Ataskaitos eksponavimo vietai bei jos pristatymo 

visuomenei laikui. 

 

Pagarbiai,  

 

Inga Muliuolė 

Projektų vadovė 
_____________________________________ 

UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 

Mob. (+370) 698 48047 

El. paštas inga@ekokonsultacijos.lt 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Kauno departamentui 

 

2021-03-22 Nr. D-21-25 

 

 

 

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS  

 

UAB „Kauno švara“ planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas 

atliekų perkrovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20 Kaunas, paruošiant medienos, didelių gabaritų, 

mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui. 

Pradėjus PŪV, bus sumažinti esami bendri komunalinių atliekų perkovimo pajėgumai, taip pat 

sumažės atliekų sandėliavimo veiklos pajėgumai ir sunkiasvorių automobilių reisų skaičius. Siekiant 

UAB „Kauno švara“ planuojamai vykdyti bei vykdomai atliekų tvarkymo veiklai nustatyti sanitarinės 

apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

 

Šiuo metu yra parengta UAB „Kauno švara“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).  

 

Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklos licencija Nr. VSL-308).  

 

Informuojame, kad: 

 Ataskaita nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 8 d. bus eksponuojama UAB 

„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-

informavimas/. 

 viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 17.00 val. internetinės 

vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 879 

5181 1315, Kodas: 086318, nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz

09).  
 
Informacinio pranešimo kopija prie rašto pridedama. 

 

PRIDEDAMA:  

1. Informacinis pranešimas (1 lapas). 

    

 

Direktorė              Lina Šleinotaitė-Kalėdė 

 
 

 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS 
Inga Muliuolė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt  

 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09
https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09
mailto:inga@ekokonsultacijos.lt


 

 

 

UAB EKOKONSULTACIJOS 

J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius 
Tel. +370 5 2745491  
Įmonės kodas 300081400  
PVM mokėtojo kodas LT100001445811 
A/s LT067300010088257241 
 
info@ekokonsultacijos.lt 
www.ekokonsultacijos.lt 
 

Kauno miesto savivaldybės administracijai 
 

2021-03-18 Nr. D-21-24 
 

 
 

DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 
ATASKAITOS EKSPONAVIMO 
 

UAB „Kauno švara“ planuojama ūkinė veikla – atliekų tvarkymo procesų optimizavimas 
atliekų perkrovimo stotyje, adresu Ašigalio g. 20 Kaunas, paruošiant medienos, didelių gabaritų, 
mišrias statybines, tekstilės bei kitas atliekas tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui. 
Pradėjus PŪV, bus sumažinti esami bendri komunalinių atliekų perkovimo pajėgumai, taip pat 
sumažės atliekų sandėliavimo veiklos pajėgumai ir sunkiasvorių automobilių reisų skaičius. Siekiant 
UAB „Kauno švara“ planuojamai vykdyti bei vykdomai atliekų tvarkymo veiklai nustatyti sanitarinės 
apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Šiuo metu yra parengta esamos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita).  

Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 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. Taip pat vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, Ataskaitos rengėjas informacinį pranešimas apie 
planuojamą veiklą, viešą Ataskaitos eksponavimą bei viešą pristatymą visuomenei ne mažiau kaip 
prieš 10 darbo dienų iki internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo visuomenės 
supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo dienos turi 
paskelbti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, interneto svetainėje.  

Prašome Jūsų informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą paskelbti Jūsų savivaldybės  
interneto svetainėje iki 2021 m. kovo mėn. 23 d. 

Informuojame, kad: 

 Ataskaita nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2021 m. balandžio 8 d. bus eksponuojama UAB 
„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-
informavimas/. 

 viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2021 m. balandžio 8 d. 17.00 val. internetinės 
vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 879 
5181 1315, Kodas: 086318, nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09). 

 
PRIDEDAMA:  1. Informacinis pranešimas (1 lapas); 
  
  
Direktorė           Lina Šleinotaitė-Kalėdė 
 
 
Inga Muliuolė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. inga@ekokonsultacijos.lt  
 

https://us02web.zoom.us/j/87951811315?pwd=UCt6dUtHMmFTWktLU3hqNDJ5QSswdz09
mailto:inga@ekokonsultacijos.lt

