PLUNG S MIESTO VYTAUTO IR PAPR DŽIO GATVI ATKARP
SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASI LYMAI
(pavadinimas)

Plung s rajono savivaldyb , Vytauto g. 12, Plung , pos dži sal . Nr. 200,
2019 m. balandžio m n. 30 d. 17:10 val.
(adresas, tikslus laikas)

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Viešo susirinkimo pirmininkas:
Viešo susirinkimo sekretorius:
Dalyvauja:

Rimvydas Juodka
Šar nas Bakšys
Dalyvi s rašas pridedamas

Viešo susirinkimo pradžia:

17 val. 10 min.

Darbotvark : 1. Pristatomas projektas; 2. Išklausomi pasi lymai; 3. Priimami sprendimai.
TRUMPA PROJEKTO INFORMACIJA IKI VIEŠO SUSIRINKIMO:
Plung s miesto savivaldyb s administracijai (Statytojui) ir UAB „Atamis“ (Projektuotojui)
pasirašius sutart buvo prad tas rengti ,,PLUNG S MIESTO VYTAUTO IR PAPR DŽIO GATVI
ATKARP SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMO PROJEKTO“ Projektiniai pasi lymai.
2019 balandžio 12 d. Projektiniai pasi lymai statym nustatyta tvarka buvo pateikti viešinti
Plung s miesto savivaldyb s administracijai ir paskelbti
svetain je

adresu:

Plung s miesto savivaldyb s interneto

https://www.plunge.lt/go.php/Visuomenei-svarbiu-statiniu-projektiniai-

pasiulymai824286. Iškabinti skelbimai gatvi planuojam darb teritorijoje.
Prieš vieš j

susirinkim

info@atamis.lt d l projektini

buvo gautas gyventojo raštiškas pasi lymas el. paštu

sprendini

(Priedas Nr. 1). Pasi lymas buvo gautas 2019

balandžio 30 d. Pateikiamas atsakymas pasi lymus:
1. Rengiamo

projekto

sprendiniuose

nenumatomas

dujotiekio

rengimas/ vedimas.

Dujotiekio rengimo Papr džio gatv je projektas turi b ti rengiamas atskiru projektu
vertinant Papr džio gatv s rekonstravimo projekto sprendinius. Gyventojai turi kreiptis
AB „ESO“ ir Plung s rajono savivaldyb s administracij

su prašymais parengti

dujotiekio rengimo projekt .
VIEŠO SUSIRINKIMO EIGA:
Susirinkimo pirmininkas Rimvydas Juodka pristato projektuotojus: projekto susisiekimo dalies
vadov Šar n Bakš , architekt Algird Žebrausk ir projekto vadov Rimvyd Juodk .
Susirinkimo pirmininkas pristat viešo susirinkimo tvark , paskelb dalyvi registracijos
pradži .
Šar nas Bakšys pristat projekto eismo organizavimo sprendinius.
Algirdas Žebrauskas pristat projekto architekt rinius sprendinius.
Viešo susirinkimo dalyviai pateikia klausimus ir iškart pateikiami atsakymai:

•

•

•

•

•

•

•

•

Tomas Jocys – Reikia nurodyti aiški darb rib , II etapo, kad nesidubliuot Darb
kiekiai.
Atsakymas: Projektuotojas patikslins darb ribas I ir II etapams Projektiniuose
pasi lymuose.
Tomas Jocys – Reikia padidinti projektavimo darb apimt prie Teismo (adresu
Papr džio g. 4) iki automobili stov jimo aikštel s ribos.
Atsakymas: Projektuotojas sutinka pral sti projektavimo darb apimtis iki automobili
stov jimo aikštel s adresu Papr džio g. 4.
Liudas Skierus - Si lo nerengti fontano, nes mieste jau yra numatyta ne vienas fontanas.
Si lome numatyti rengin skirt vandens atsig rimui.
Kiek visa tai kainuos?
Atsakymas: Architektas Algirdas Žebrauskas paaiškino, jog šalia tos vietos kur
planuojamas fontanas Šv. Jonui krikštytojo meno k riniui rengti, net ir 1897 met
planuose buvo numatytas. Remiantis architekto nuomone, šulinys istorin je vietoje yra
labai simboliškas ir b tinas atkuriant istorin Plung s miesto vert .
Projektuotojas numatys vandentiekio tinkl
numatomo fontano viet , bus galimas
pajungimas ir geriamam vandeniui. Sprendinys bus tikslinamas vertinus projekto
gyvendinimo kain . Projekto skaičiuojamoji kaina bus pateikiama Techninio projekto
rengimo etape.
Tomas Jocys – Aiškiai atskirti p sči j tak prie Sodros pastato aikštel s.
Atsakymas: Projektuotojas patikslins sprendin išskirdamas p sči j tak prie Sodros
pastato.
Ram nas Janauskas – H. Štaud s parengtas parapijos nam projektas, ar nagrin ti
sprendiniai?
Už parapijos nam buvo žalia zona ar reikia tiek stov jimo viet ?
Atsakymas: H. Štaud s rengto Parapijos nam projekto sprendiniai nenagrin ti, nes
Plung s rajono savivaldyb s administracija nepateik šios informacijos Projektuotojui.
Projektuotojas papraš Plung s rajono savivaldyb s administracijos atstov pateikti
pamin to projekto sprendinius. Pateikto Parapijos nam projekto sprendinius numatoma
išnagrin ti.
Stov jimo vietos bus numatomos, nes rekonstravus Parapijos nam pastat bus
reikalinga infrastrukt ra privažiavimui prie pastato, kuri bus pritaikyta ir ne galiesiems.
Tomas Jocys – stov jimo viet skaiči prie Parapijos nam reik t mažinti, rengiant
zon -teras .
Atsakymas: Projektuotojas numatys mažesn stov jimo viet skaiči , numatant zon teras su suoliukais ir kitais architekt riniais elementais. Taip pat bus numatoma
daugiau želdyn . Architektas Algirdas Žebrauskas pabr žia, kad pandusai skirti
ne galiesiems yra privalomi.
Tomas Jocys – Nusileidus laiptais padaryti patogesn jungt su šaligatviu.
Atsakymas: Projektuotojas numatys ir patikslins sprendin patogesniam p sči j eismui
organizuoti.
Egidijus Labžentis – N ra gero matomumo išvažiuojant iš parapijos aikštel s, kaip bus
sprendžiama?
Atsakymas: Projektuotojas numatys patog išvažiavim Vytauto g. iš Parapijos nam
automobili stov jimo aikštel s. Matomumas bus pagerintas rengiant sklandži nuovaž
su nedideliu išilginiu nuolydžiu, kad sustojus prie Vytauto g. b t pagerintas matomumas
automobiliams išvažiuojantiems iš aikštel s.

•

•

•

•

Gintaras Domarkas – Papr džio g. perkelti šaligatv kit pus , d l susiformavusio
gyventoj jud jimo šiaurine gatv s dalimi ir d l sklandesnio vandens nuvedimo, kad
gyventojams neb gt sklypus.
Atsakymas: Projektuotojas sutinka, jog p sči j takas Papr džio gatv je bus
projektuojamas šiaurin je gatv s pus je. Bus keičiami numatyti gatv s sprendiniai.
Rimantas Vengalis – Ar manoma išsipirkti valstybin s žem s prie Papr džio g. 22A
sklypo?
Atsako Tomas Jocys: Bus leidžiama išsipirkti valstybin s žem s tik tuo atveju, jei bus
numatyta palikti pakankamai daug erdv s tikslingiems Papr džio gatv s sprendiniams
gyvendinti.
Gintaras Domarkas – Prie savivaldyb s rengti K+R („Kiss and Ride“) aikštel .
Atsakymas: Projektuotojas paliks numatom sustojimo aikštel prie savivaldyb s
laikinam automobili , autobus sustojimui. Taip pat laikino sustojimo aikštel tarnaus
oficiali vizit metu pasitinkant svečius.
Martynas Čiuželis - paaiškinti paliekamo žolyno paskirt tarp VMI pastato ir šaligatvio
prie pravažiavimo adresu Vytauto g. 14/Vytauto g. 12.
Atsakymas: Projektuotojas numato palikti žali erdv tarp VMI pastato ir pravažiavimo,
nes ji priklauso VMI sklypui. Pagal Plung s rajono savivaldyb s administracijos užduot
projektuoti VMI pastato privačiame sklype negali.

IŠVADA:
Projektuotojas apie Visuomenei svarbaus statinio projektavim , visuomen informavo remiantis
teis s aktuose nustatytomis nuostatomis. viešo susirinkimo metus iškeltus klausimus atsakyta.
Asmenims oficialiai pateikusiems pasi lymus d l gatv s projektini sprendini , bus išsi sti
viešo susirinkimo protokolai su atsakymais

pateiktus pasi lymus, pagal dalyvi

s raše pateikt

kontaktin informacij .
NUTARTA:
Visuomen s informavimo apie numatom statinio projektavim proced ra atlikta pagal visus
STR ,,1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz “ VIII skyriaus reikalavimus.
Projektiniai sprendiniai pakoreguojami atsižvelgiant motyvuotus pasi lymus.
PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr. 1 - Gyventojo pateiktas klausimas-pasi lymas prieš susirinkimo pradži ;
2. Priedas Nr. 2 - Viešo susirinkimo dalyvi s rašas.
Viešo susirinkimo pabaiga:

19 val. 00 min.

Viešo susirinkimo pirmininkas:
Projektuotojo galiotas atstovas
(pareigos)

Rimvydas Juodka
(parašas)

Viešo susirinkimo sekretorius:
Projektuotojo galiotas atstovas
(pareigos)

(vardas, pavard )

Šar nas Bakšys
(parašas)

(vardas, pavard )

