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VIEŠO SVARSTYMO EIGA:
1. Projektinio pasiūlymo pristatymas:
Susirinkimo pirmininkas Aivaras Baronas trumpai pristatė viešo susirinkimo eigą. Dalyviai buvo
informuoti jog susirinkimas bus įrašinėjamas.
Projektuotojo buvo paprašyta trumpai visuomenei pristatyti Konteinerių aikštelių architektūrą.
Projektuotojų atstovas A. Baronas pateikė skaidrę su konteinerių aikštelės vizualizacija bei trumpai
nupasakojo aikštelės architektūrą, spalvinius sprendinius bei medžiagiškumą.
Iki viešo susirinkimo dienos buvo gautas vienas visuomenės atstovų pasiūlymas dėl pusiau požeminės
atliekų konteinerių aikštelės adresu Stoties g. 6, Plungė.
Susirinkimo metu buvo pateiktas dar vienas pasiūlymas dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelės
adresu Kalniškių g. 30, Plungė.
Dėl kitų aikštelių iki susirinkimo dienos pasiūlymų gauta nebuvo. Nesulaukus daugiau interesantų ir
klausimų dėl kitų aikštelių 18:45 viešasis susirinkimas baigtas.
2. Susirinkimo dalyvių iškelti ir apsvarstyti klausimai bei siūlymai:
o
---------------------paklausė koks atstumas turi būti nuo aikštelės iki Privataus sklypo.
 Projektuotojas A. Baronas Paaiškino jog statybos reglamentai leidžia aikštelę įrengti ne arčiau
kaip 1m iki sklypo ribos, negavus to sklypo savininko raštiško sutikimo. Norint aikštele
projektuoti arčiau kaip m iki sklypo ribos reikalingas sklypo savininko sutikimas.
o
Diskutuota dėl aikštelė Kalniškių g. 30 parinkimo vietos. Vyko diskusija tarp daugiabučio
namo atstovų ir savivaldybės administracijos bei projektuotojo.
Buvo užduoti klausimai dėl patekimo į projektuojamą pusiau požeminių konteinerių aikštelę.
 Martynas Čiuželis paaiškino, kad šiuo projektu įrengiamos tik konteinerių aikštelės. Šiuo
projektu nėra sprendžiamas privažiavimas iki esamų konteinerių aikštelių. Aikštelės kurios
yra probleminės dėl privažiavimo prie jų, savivaldybė nagrinės atskirai ir skirs lėšas
privažiavimo įrengimui. Išnagrinėjus kiekvieną atskirą aikštelę.
 Tomas Jocys paaiškino jog esamos aikštelės vietoje negalima įrengti konteinerių aikštelės
kadangi teritorija yra labai sudėtinga dėl esamų inžinerinių komunikacijų, vieta taip pat
patenka į aukštos įtampos apsaugos zoną.
o
Daugiabučio namo atstovas uždavė klausimą dėl aikštelės dydžio.
 Tomas Jocys paaiškino jog aikštelės suprojektuotos pagal minimalius galimus aikštelės
gabaritus.
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aikštelės.

Daugiabučio namo atstovas paklausė kaip bus užtikrinamas neįgaliųjų asmenų patekimas į
konteinerių aikštelę.
Tomas Jocys pateikė atsakymą jog finansavimas yra gautas tik aikštelių įrengimui o
infrastruktūros įrengimas bus įrengiamas atskirai iš savivaldybės lėšų.
Daugiabučio namo gyventojas pasiūlė aikštelę įrengti prie daugiabučio namo vaikų žaidimo

Tomas Jocys paaiškino jog ta zona priklauso namo bendrijai. Jei namo bendrija raštu butų
pateikusi prašymą jog aikštelė atsirastų namo bendrijos eksploatuojamame sklype, savivaldybė būtų
svarsčiusi kaip galimą vietą. Kitas aspektas kurį pateikė Martynas Čiuželis, jog aikštelė
projektuojama abiem daugiabučiams namams esantiems toje teritorijoje. Įrengiant aikštelę
pasiūlytoje vietoje būtų didelis atstumas nešti šiukšles gretimo daugiabučio namo gyventojams.
Daugiabučio namo atstovas pasiūlė aikštelę įrengti prie privačių sklypų ir daugiabučių namų
sklypų. Netoli esamos pastotės.
Tomas Jocys paaiškino jog aikštelės vieta yra parinkta optimaliausia ir aikštelė suprojektuota
pagal visus reikiamus reglamentus. Buvo paprašyta jog Daugiabučio namo gyventojas pasiūlymus
teiktų raštu ir savivaldybė atsakys į pateiktą pasiūlymą.

Asta Beierle Eigirdienė susirinkusiems paaiškino jog aikštelės bus aptvertos tvora, ir rakinamos
kodine spyna. Kodus turės tik tų namų gyventojai kuriems yra skirta aptarnaujanti konteinerių aikštelė.
Roberta Jakumienė supažindino jog adresu Stoties g. 6 gyventojai yra pateikę raštą savivaldybei dėl
aikštelės iškėlimo į kitą vietą.
Susirinkime dalyvavo šio namo atstovai. Gyventojai išdėstė priežastis, kodėl nori perkelti aikštelę.
Tomas Jocys paaiškino jog aikštelės vieta yra parinkta taip kad aikštelį būtų skirta naudotis tik tam
tikrų namų gyventojams ir atsižvelgta į tai kad sudaryti kuo sunkesnes galimybes pašaliniams asmenims
vežti atliekas ir palikti prie konteinerių aikštelės.
Tomas Jocys paaiškino jog svarių argumentų dėl ko reikėtų perkelti konteinerių aikštelę į kitą vietą
nėra, todėl vieta negali būti keičiama.
NUTARTA:
Iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu buvo gauti du raštiški pasiūlymai, dėl aikštelės Stoties g. 6
Plungė ir Kalniškių g. 30, Plungė. Likusioms konteinerių aikštelėms iš visuomenės pastabų nebuvo gauta.
Atsižvelgdami į Stoties g. 6 gyventojų pateiktą raštą ir susirinkimo metu diskutuodami dėl galimo
aikštelės iškėlimo, nutarta aikštelės vietą palikti, nes:
o Aikštelės vieta aptarnauja daugiau aplinkinių pastatų, ne tik Stoties g. 6 daugiabutį namą.
o Pagal anksčiau parengtą „Plungės Rajono savivaldybės komunalinių atliekų aikštelių vietų
išdėstymo schemą“ buvo išnagrinėta vietovės situacija ir parinkta optimali aikštelės vieta.
o Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Įsakymu 2012m. balandžio 12d. Nr.
D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų
patvirtinimo“ III skyriaus 7.1p Miestų dalyse, kuriose vyrauja gyvenamieji daugiabučiai
namai, komunalinių atliekų konteinerių aikštelės statyti ne didesniu nei 150 m. atstumu nuo
gyvenamojo daugiabučio namo. Tokiu atveju panaikinti aikštelės nėra galimybės.
o Susirinkimo metu savivaldybės atstovų buvo pasiūlyta, jei bendrija kreipsis į savivaldybę su
prašymu apželdinti konteinerių aikštelę, tokia galimybė gali būti įgyvendinta savivaldybės
lėšomis.
Atsižvelgdami į pateiktą pasiūlymą dėl aikštelės Kalniškių g. 30 nutarta:
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Pagal vykdomą pirkimą aikštelės rangos darbai numatomi tik aikštelės įrengimui. Infrastruktūra
aptarnauti aikštelę bus įrengiama iš savivaldybės/ seniūnijos lėšų.
o Į prašymą patraukti aikštelę į vakarų pusę atsižvelgta iš dalies. Įvertinus tinkamus atstūmus
transportui privažiuoti ir ateityje plėtoti infrastruktūrą aikštelei parinkta nauja vieta.
Likusioms aikštelėms pasiūlymų nebuvo gauta.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas (1 lapas);
Priedas Nr. 2. Raštiškas pasiūlymas (Stoties g. 6)
Priedas Nr. 3 raštiškas pasiūlymas ( Kalniškių g. 30)
o

Susirinkimo pirmininkas:

Aivaras Baronas

3

