Viešo visuomenės supažindinimo su
UAB „VAATC“ didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vilniuje, Jono Kazlausko g. 1A,
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2022 m. kovo 22 d.
Viešas visuomenės supažindinimas vyko internetinės vaizdo telekonferencijos „ZOOM“ platformoje.
Pradžia: 1700 val.
Pabaiga: 1850val.
Viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pirmininkas: Aleksandras Kirpičiovas (UAB „DGE Baltic
Soil and Environment”).
Viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo sekretorė: Jurgita Morkūnienė (UAB „DGE Baltic Soil and
Environment”).
Dalyvavo: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atstovai, UAB “VAATC” atstovai, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos atstovės, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovas. Į poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešą pristatymą taip pat prisijungė suinteresuotos visuomenės
atstovai, iš kurių užsiregistravo tik du. Viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo (toliau –
Susirinkimas) metu buvo fiksuoti 7 epizodiškai prisijungę dalyviai, kurie neužsiregistravo, nors
Susirinkimo metu kelis kartus buvo paprašyta visų užsiregistruoti. Prie protokolo pridedamas
užsiregistravusių dalyvių sąrašas.
Darbotvarkė
Susirinkimo pradžioje visi dalyviai buvo supažindinti su Susirinkimo darbotvarke, procedūromis,
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos viešinimo, susipažinimo su
protokolu, pasiūlymų PVSV ataskaitai teikimo tvarka. Susirinkimo metu buvo pristatytas planuojamos
ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius, PVSV dokumentų rengėjas, apibūdinta PŪV, supažindinta
su PVSV ataskaita, suinteresuotos visuomenės iki pristatymo gautų prieštaravimų ir komentarų
įvertinimu, atsakyta į suinteresuotos visuomenės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovo
pateiktus klausimus. Prie protokolo pateiktas Susirinkimo transliacijos įrašas, todėl dalyvių pasisakymai
neprotokoluoti.
Visuomenės supažindinimo su protokolu tvarka ir terminai
Ne vėliau nei per 5 darbo dienas po Susirinkimo bus parengtas viešo visuomenės supažindinimo su PVSV
ataskaita protokolas, su kuriuo bus galima susipažinti PVSV ataskaitos rengėjo interneto svetainės
www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“ arba gauti elektroniniu paštu. Per 3 darbo dienas nuo
protokolo pateikimo visuomenei susipažinti dienos, t. y. nuo kovo 30 iki balandžio 1 d. pastabos dėl
protokolo galės būti teikiamos PVSV ataskaitos rengėjui raštu (UAB „DGE Baltic Soil and
Environment“, Smolensko g. 3, 03202 Vilnius) arba elektroniniu paštu (aki@dge.lt), nurodant teikėjo
vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita gautų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
aptarimas ir įvertinimas
Per nustatytą 10 darbo dienų nuo skelbimo apie PVSV ataskaitos pristatymą laikotarpį iki viešo
visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita buvo gautos šių suinteresuotų visuomenės atstovų
pastabos/komentarai dėl PŪV Jono Kazlausko g. 1A, Vilniuje: piliečio A. T. 2022 m. kovo 15 d.
elektroninis laiškas, Vilniaus Balčikonio g. daugiabučių namų gyventojų 2022 m. kovo 18 d. elektroninis
laiškas bei Ozo parko bendruomenės atstovų 2022 m. kovo 17 d. prieštaravimas, atsiųstas elektroniniu
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paštu 2022 m. kovo 20 d. Šie laiškai buvo užregistruoti ir į juos bus atsakyta raštu. Suinteresuotos
visuomenės pastabos/komentarai buvo aptarti bei jų įvertinimas pateiktas ir Susirinkimo metu.
IŠVADA. Viešojo supažindinimo procedūra atlikta.
PRIDEDAMA:
1. Dalyvių sąrašas.
2. Susirinkimo transliacijos įrašas.

Viešo susirinkimo pirmininkas

Aleksandras Kirpičiovas

Viešo susirinkimo sekretorė

Jurgita Morkūnienė

Protokolas pasirašytas 2022 m. kovo 29 d.
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VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU
UAB „VAATC“ DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS VILNIUJE, JONO
KAZLAUSKO G. 1A

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA
DALYVIŲ SĄRAŠAS
2022 m. kovo 22 d.
Internetinės vaizdo telekonferencijos „ZOOM“ platforma
Pradžia: 17:00 val.
Pabaiga: 18:50 val.
Nr.

Vardas, Pavardė

Adresas (arba atstovaujama įmonė), tel. Nr.

1.

Aleksandras Kirpičiovas

2.

Živilė Kaminskienė

3.

Jurgita Morkūnienė

4.

Viktorija Bagušauskaitė

5.

Dana Bagdonavičienė

6.

Tomas Vaitkevičius

UAB „VAATC“ direktorius

7.

Marius Banaitis

UAB „VAATC“ aplinkosaugos specialistas

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ visuomenės sveikatos
specialistas, tel. 8651 85651
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ direktoriaus pavaduotoja
aplinkosaugai, tel. 8650 41631
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ aplinkosaugos projektų
vadovė, tel. 8698 06903
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ aplinkosaugos inžinierė, tel.
85 2644304
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ aplinkosaugos ekspertė, tel.
8699 81281

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos
skyriaus patarėjas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus
Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus
Atliekų tvarkymo poskyrio patarėja

8.

Edgaras Acus

9.

Eglė Bernotavičienė

10.

Viktorija Savickytė

11.

Tatjana Papinigienė

Juozo Balčikonio g. 7 gyventoja

12.

Evelina Jančauskienė

Juozo Balčikonio g. 7 gyventoja

Susirinkimo metu fiksuoti 7 dalyviai, kurie jungėsi epizodiškai ir neužsiregistravo

Viešo susirinkimo pirmininkas

Aleksandras Kirpičiovas

Viešo susirinkimo sekretorė

Jurgita Morkūnienė

