UAB “MAK GROUP”
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VIEŠO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS NR. MAK02200108, 2020.06.09
Laikas

16:00 val., 2020 m. Birželio mėn. 9d.

Vieta

https://us04web.zoom.us/j/4679922096?pwd=eWdUODhwR2EvUVhON0UyU
UJTcWxZUT09

Projektiniai pasiūlymai Vienbučio gyvenamojo namo, Plungės r. sav., Nausodžio sen., Noriškių k., K.
Pabedinsko g. 27, statybos projektas
Statytojas

N.A.

Pirmininkas

Lina Kišonienė

Sekretorius

Lina Kišonienė

1. SUSIRINKIMO DALYVIAI
Susirinkimo dalyviai (detalus užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas (Priedas Nr.1)):
Nr. Vardas, Pavardė

Atstovaujama
Adresas, el.paštas
institucija/ pareigos

Telefonas

1.

Tomas Jocys

Plungės rajono
Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė;
savivaldybės
architektas@plunge.lt
Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius/ vyr.
architektas

+370 640
53643
(8 448) 731 38

2.

Kristina Petrulevičienė Plungės rajono
Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė;
savivaldybės
architektas@plunge.lt
Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius/ vedėjo
pavaduotoja

(8 448) 731 38

2. DARBOTVARKĖ
Viešas susirinkimas dėl projekto: „Vienbučio gyvenamojo namo, Plungės r. sav., Nausodžio sen.,
Noriškių k., K. Pabedinsko g. 27, statybos projektas“, pristatymo.
3. TRUMPAS PRANEŠIMAS APIE PROTOKOLĄ
STATYBOS VIETA: Plungės r. sav., Nausodžio sen., Noriškių k., K. Pabedinsko g. 27 (skl. Kad. Nr.
6874/0011:428 Varkalių k.v.).
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys”, – nauja statyba. Kategorija –
neypatingas statinys.
Projekto rengimo pagrindas:
1. Projektavimo užduotis;
2. Toponuotrauka;
3. Projektas parengtas projektavimui naudojant programinę įrangą:
• „Google docs“ – nemokama
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LibreCAD – nemokama
QCAD – nemokama
PDFzorro – nemokama

Projektuojamas objektas yra adresu Plungės r. sav., Nausodžio sen., Noriškių k., K. Pabedinsko g. 27
(sklypo kad.nr. 6874/0011:428). Sklypo plotas 1755 m2. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis –
Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Žemės sklypo naudojimo pobūdis –
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Gyvenamojo namo techniniai rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Mato kiekis,vnt.
1. Butų skaičius
1
2. Bendrasis plotas
526,07 m2
2.1 Pastato naudingasis plotas
526,07 m2
2806 m3
3. Pastato tūris
2 vnt.
4. Aukštų skaičius
9,00 m
5. Pastato aukštis
Energetinio naudingumo klasė
A+
Projektuojamas gyvenamosios paskirties vieno buto namas. Namas projektuojamas pietinėje
sklypo dalyje. Įvažiavimas planuojamas iš pietinės pusės iš K. Pabedinsko g. Automobilių stovėjimo
vieta numatytos šalia namo: 9 automobilių stovėjimo vietos lauke, 2 garaže IR 1 stoginėje. Viso 12
automobilių stovėjimo vietos. Likusioji sklypo dalis apželdinama vėja, bei įrengiami praėjimai prie
pastatų.
Gyvenamasis namas projektuojamas dviejų aukštų, sutapdintu stogu.
Pastate planuojami: rūsyje – sporto salė, pagalbinė patalpa, sandėliukas, laiptinė; pirmame
aukšte –tambūras, drabužinė, garažas, holas, darbo kambarys, svetainė, valgomasis, virtuvė,
pagalbinė patalpa, 2 WC, dušinė, garinė pirtis, persirengimo patalpa, baseino zona; antrame aukšte –
koridorius, miegamasis, vonios kambarys, koridorius, drabužinė, 4 kambariai, drabužinė/ skalbykla,
vonios kambarys, koridorius.
Pastatų aitvarų elementų tipai ir medžiagos:
Išorinės sienos: Keraminių blokelių mūras, apšiltinimo sluoksnis, apdaila – apdailinės klinkerinės
plytelės, klijuojamos fasadinės plokštės.
Vidinės sienos: Blokelių mūras, apdaila – tinkas, glaistas, dažai.
Grindys ant grunto: Grindų danga, armuotas išlyginamasis sluoksnis, šilumos izoliacija,
hidroizoliacija, stambus sutankintas smėlis.
Stogas: Prilydoma danga.
Inžineriniai tinklai vandentiekio ir nuotekų dalis, elektros tinklai, dujų atvadai ir kt.
inžineriniai tinklai iki pastatų projektuojami atskirais projektais.
Sienos atitinka „C“ garso klasę.
Energetinė klasė „A+“.
Visuomenę ir kaimyninių sklypų valdytojus, Statytojas informavo įrengdamas prie statybos
sklypo ribos stendą su informacija apie numatomą projektuoti statinį, 10 darbo dienų nuo
informacijos patalpinimo Plungės rajono savivaldybės puslapyje.
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4. APTARTI KLAUSIMAI
Eil. Nr. SUSIRINKIMO METU APTARTI KLAUSIMAI
1.

Pirmininkas Lina Kišonienė susirinkimo dalyviams pristatė:
• Statytoją – N.A.
• Projekto rengėją – UAB “Mak group“ projektavimo įmonę;

2.

Pirmininkas Lina Kišonienė pasitikslino ar visi viešojo susirinkimo dalyviai yra užsiregistravę
bei pristatė susirinkime dalyviams susipažinti su viešo susirinkimo protokolu, tvarka bei
terminais. Pagrindiniai procedūros punktai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nurodymus:
− Projekto rengėjas po viešo susirinkimo per 3 darbo dienas parengia priimtą ir
motyvuotai atmestų iki viešojo susirinkimo ir jo metu pateiktų pasiūlymų įvertinimą su
paaiškinimais, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus, ir surašo viešo susirinkimo
protokolą. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektinių pasiūlymų
rengėjas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu. Atmesdamas pasiūlymą,
projekto rengėjas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus. Asmenų pasiūlymai, pasiūlymų
įvertinimas, viešo susirinkimo dalyvių sąrašas pridedami prie viešo susirinkimo
protokolo.
− Projekto rengėjas, atlikęs, aukščiau nurodytus veiksmus, kompiuterinę laikmeną su
protokolu ir jo priedais pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam
savivaldybės administracijos tarnautojui) arba protokolą su priedais paskelbia IS
„Infostatyba", jei nurodytas prašymas buvo pateiktas pasinaudojant šią sistema.
− Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos
tarnautojas) per 5 darbo dienas po aukščiau nurodytos dokumentacijos gavimo ar
protokolo su priedais paskelbimo IS „Infostatyba" pritaria arba motyvuotai nepritaria
projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba", savivaldybės interneto
svetainėje ir informuoja Statytoją;
− Savivaldybės administracijos direktoriui pritarus projektiniams pasiūlymams, projekto
viešinimo procedūra laikoma užbaigta.

3.

Pirmininkas Lina Kišonienė susirinkimo dalyviams pristatė viešo susirinkimo eigą, kad
pradžioje bus pristatyti projektiniai pasiūlymai, kadangi iki viešo susirinkimo metu negauti
pasiūlymai, tuomet bus sudaryta galimybe viešo susirinkimo dalyviams pateikti klausimus į
kuriuos bus atsakyta viešo susirinkimo metu. Lina Kišonienė nurodė, kad viešo susirinkimo
dalyviai turi teisę teikti pasiūlymus per visą viešą susirinkimą iki jo pabaigos žodžiu ir raštu.
Žodžiu pateikti pasiūlymai bus įtraukti į viešo susirinkimo protokolą. Į visus pasiūlymus bus
atsakyta per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo dienos.

4.

Lina Kišonienė susirinkimo dalyviams pristatė iki viešojo susirinkimo atliktus projektinių
pasiūlymų viešinimo veiksmus, planuojamus projektinius sprendinius bei informavo, kad iki
viešojo susirinkimo pradžios iš suinteresuotų visuomenės atstovų pasiūlymą ar pastabų nebuvo
gauta.

5.

Suinteresuotų visuomenės atstovų dalyvių viešo susirinkimo metu sulaukta, pasiūlymai ar
pastabos priimtos ir argumentuotai atsakytos.

6.

Pirmininkas Lina Kišonienė įsitikinusi, kad klausimai ir pasiūlymai išsakyti viešo susirinkimo
dalyvių susirinkimo metu išklausyti, priimti ir į juos bus atsižvelgta. Pirmininkas užbaigė viešą
susirinkimą ir informavo, kad toliau projektiniai pasiūlymai bus teikiami tvirtinti Plungės
rajono savivaldybei.
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5. VIEŠO SUSIRINKIMO EIGA
•

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 paskelbė valstybės lygio
ekstremalią visoje šalyje dėl naujojo korona viruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Dėl nepalankios
epideminės COVID-19 situacijos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki birželio 15 d.
Esant atitinkamoms aplinkybėms karantino režimo metu viešas susirinkimas organizuojamas
elektroninių komunikacijų pagalba.

Į viešą susirinkimą 2020 m. birželio mėn. 09d. 16:00 val. 17:00 – 18:10, kuris vyko elektroninių
komunikacijų pagalba, prisijungė du visuomenės atstovai:
1) Plungės rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius/ vyr. architektas Tomas Jocys
2) Plungės rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius/ vedėjo pavaduotoja Kristina
Petrulevičienė.

•

Pateikti klausimai/pasiūlymai/pastabos su atsakymais:
Eil.
Atsakymas
Nr. Klausimas/pasiūlymas/pastaba

1.

2.

3.

Kaip bus sprendžiamas vertikalinis sklypo
planas? Ar nebus pažeisti trečiųjų asmenų
interesai gretimų sklypų atžvilgiu?

Pastatas projektuojamas prisitaikant prie esamo
žemės paviršiaus, kuris yra su nuolydžiu link
šiaurinės pusės. Ties rūsio patalpomis gruntas
bus iškasamas ir pats rūsys įgilinamas, tačiau
ties gretimų sklypų ribomis žemės paviršiaus
altitudės išliks esamos ir projektavimo eigoje
nesikeis. Esant poreikiui bus numatomos
atraminės sienutės sklypo ribose, tenkinančios
visus keliamus reikalavimus. Lietaus vanduo į
gretimų sklypų teritorijas nuo projektuojamų
paviršių nepateks. Projekte bus pateiktas sklypo
aukščių planas su visais planiruojamais ir
esamais aukščiais.

Ar bus atliekamas detalaus plano
koregavimas projektavimo eigoje?

Projektuojamas pastatas yra sklype, pagal
detalųjį planą Nr. 3. Žemės sklypo planas
atitinka detalaus plano sprendinius, todėl
poreikio koreguoti detalaus plano sprendinius
projektavimo eigoje nėra. Atsiradus kitoms
aplinkybėms ar pasikeitus sprendiniams ir esant
poreikiui koreguoti detalaus plano sprendinius
– procedūros bus atliekamos.

Primename, kad turi būti sutvarkytas ir
pateiktas tikslus vandens telkinių apsaugos
juostos plotas nuosavybės dokumentuose

Užsakovas/statytojas yra informuotas, kad turi
būti patikslinti registrų centro pažymoje
esantys duomenys apie vandens telkinių
apsaugos juostas iki projektą keliant į IS
sistemą statybą leidžiančiam dokumentui gauti,
bei iki projekto išankstinių derinimų pradžios.
Dokumentacija šiuo metu yra tvarkoma.
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Atkreipiame dėmesį, kad specialieji
architektūriniai reikalavimai (SAR) išduoti
pastatui, kurio plotas iki 300m2,
projektuojamas pastatas viršija 300m2,
todėl teikiant projektą statybą leidžiančiam
dokumentui gauti, reikalingas naujas SAR.

Kadangi SAR nėra privalomasis dokumentas
statybą leidžiančiam dokumentui gauti, tai
planuojama naujų Specialiųjų architektūrinių
reikalavimų neišimti. Turimas SAR projekte
nebus įdėtas, nes netenka galios. Visi surašyti
reikalavimai manome, kad galioja ir pastatui
viršijančiam 300m2. Projektas tenkins visus
reikalavimus ir rodiklius nurodytus detaliajame
plane, STR, įstatymuose, architektūriniai
reikalavimai tenkins surašytus dabartiniame
SAR.

Kaip bus sprendžiamas esamų medžių
kirtimas?

Sklype ties projektuojamu pastatu ir jo
artimiausioje aplinkoje esamų medžių nėra.
Visi esami medžiai yra išsaugomi ir paliekami.
Esant poreikiui Užsakovas/Statytojas dėl
medžių kirtimo į Plungės rajono savivaldybę
kreipsis atskirai.

Kam yra skirtas servitutas esantis sklype?

Servitutas yra skirtas tiesti požemines,
antžemines komunikacijas (tarnaujantis) ir
važiuoti transporto priemonėmis
(viešpataujantis). Sklypo aptvėrimas, jei bus
numatytas šiame projekte, servituto teritorijos
neaptvers.

Įvykus projektinių pasiūlymų aptarimui, viešo susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad visuomenės
viešo susipažindinimo susirinkimo procedūra atlikta.
6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Priedas Nr.1- Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas.
7. VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLO PASIRAŠYMAS

Pirmininkas – Lina Kišonienė, 2020 06 09

................

Sekretorius – Lina Kišonienė, 2020 06 09

...............

