
 

 

UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

mob.tel. 8 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Viešo supažindinimo su UAB „Rehau Production LT“ plastikinių grindų šildymo vamzdelių ir 

kabelių kanalų gamybos Pramonės g. 35A, Klaipėda poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaita 

PROTOKOLAS 

2020-12-18 

Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius: PVSV ataskaitos rengėjo UAB „Pajūrio planai“ 

vykdančioji direktorė Milda Andriūnaitė 

Susirinkimo data: 2020 m. gruodžio 17 d. Susirinkimo pradžia 17:00 val., pabaiga 18:00 val.  

Susirinkimo vieta: internetinė priemonė programa ZOOM adresu: 

https://us04web.zoom.us/j/73989113181?pwd=dEhpakJ1OHFLS1R6WmVuWit5bmcrdz09 

Susirinkimo dalyviai: PVSV ataskaitos rengėjo UAB „Pajūrio planai“ vykdančioji direktorė 

Milda Andriūnaitė, PŪV organizatoriaus atstovė Justina Jankauskienė. 

Viešinimo eiga: Sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakyme Nr. V-474 „Dėl Lietuvos 

Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka 

visuomenė buvo informuota apie parengtą PVSV ataskaitą bei apie viešo ataskaitos pristatymo 

(supažindinimo) vietą ir laiką. Informacija apie parengtą PVSV ataskaitą 10 d. d. iki viešo pristatymo 

buvo paskelbta respublikiniame ir vietos laikraščiuose, http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ 

internetinėje svetainėje, Klaipėdos savivaldybėje, nustatyta tvarka informuotas Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas. Visuomenė susipažinti su ataskaita 

10 darbo dienų iki viešo ataskaitos pristatymo galėjo internetinėje svetainėje 

http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/. Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų dėl PVSV ataskaitos 

gauta nebuvo. 

Susirinkimo eiga: Į PVSV ataskaitos viešą pristatymą užsiregistravo PVSV ataskaitos rengėjo 

UAB „Pajūrio planai“ vykdančioji direktorė Milda Andriūnaitė ir PŪV organizatoriaus atstovė 

Justina Jankauskienė. Visuomenės atstovai į viešą pristatymą nesiregistravo.  

 

Iki 2020 m. gruodžio 23 dienos galima susipažinti su protokolu 

http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ internetinėje svetainėje bei paštu arba elektroniniu paštu 

pajurio.planai@hotmail.com rengėjui pateikti pastabas dėl protokolo (nurodyti teikėjo vardą, 

pavardę, adresą, teikimo datą). 

 

Susirinkimo pirmininkė ir sekretorė                                                             Milda Andriūnaitė 

 

Protokolas pasirašytas 2020 m. gruodžio 18 d. 
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2020 m. gruodžio 17 d.  

17:00 val.  

Viešas visuomenės supažindinimas su UAB „Rehau Production LT“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, vykstantis internetine priemone 

programa ZOOM adresu: https://us04web.zoom.us/j/73989113181?pwd=dEhpakJ1OHFLS1R6WmVuWit5bmcrdz09 

Dalyvių sąrašas 

 

Nr. Vardas, Pavardė Organizacija, adresas Tel., el. p. 

1 Milda Andriūnaitė UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66 Klaipėda +370 671 84579, mildandriunaite@gmail.com 

2 Justina Jankauskienė UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 187 Kaunas +370 682 56034 Jjankauskiene@bsprojektai.lt 

 


