Visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais:

Mokslo paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamosios paskirties pastatą (įvairių socialinių grupių
asmenims) Plungės r. sav., Plungės m., Birutės g. 6, rekonstravimo projektas..
VIEŠO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio mėn. 3 d.
Klaipėda
Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
atliktas visuomenės supažindinimas su Mokslo paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamosios paskirties
pastatą (įvairių socialinių grupių asmenims) Plungės r. sav., Plungės m., Birutės g. 6, rekonstravimo projektu.
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR ADRESAS:
Viešas susirinkimas įvyko 2020 m. gruodžio mėn. 3 d. Nuotoliniu būdu per „zoom“ programą prisijungus nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/4758169283?pwd=M1NpNjJzeVJEdzZEZnFKTHpqT0pqZz09
VIEŠO SUSIRINKIMO PRADŽIA:
17:00 val.
Viešo susirinkimo (toliau – Susirinkimas) pirmininkė – UAB „Progresyvūs projektai“ projekto vadovė Danutė
Zubavičienė
Susirinkimo sekretorė – UAB „Progresyvūs projektai“ architektė Reda Zabarskė.
Susirinkime dalyvavo 6 asmenys (dalyvių registracijos lapas pridedamas).
SUSIRINKIMO EIGA:
Susirinkimo pradžioje prisistatė Susirinkimo pirmininkė projekto vadovė Danutė Zubavičienė, kuri pristatė
projektuotoją.
1. Susirinkimo dalyvių supažindinimas su projektiniais pasiūlymais. Informacija apie numatomą projektuoti
statinį ir jo projektinius pasiūlymus. Susirinkimo dalyvių klausimai.
Projekto vadovė pristatė projektą: pristatė esamą situaciją, kurioje Plungės vietoje dislokuojasi Birutės g. 6
rekonstruojamas mokymo paskirties pastatas, kurio paskirtis keičiama į gyvenamą (įvairių socialinių grupių
asmenims). Pristatė, kad gyvenamosios paskirties statyba sklype galima vadovaujantis Plungės miesto bendruoju
planu, parengtu 2008m. liepos mėn. 24d. (Nr. T-1-139), kuriame projektuojamas sklypas patenka į gyvenamosios
paskirties teritorijos mažaaukštę statybą. Toliau buvo pristatomi sklypo sprendiniai, pristatomas naujai formuojamas
servitutinis kelias į Birutės g. 8 sklypą.
Po to pristatomas gyvenamojo namo išplanavimas: rytinėje pusėje numatomi gyvenamieji kambariai, vakarinėje
poilsio bendra zona, vidurį pastato formuojamas įėjimas, techninė patalpa, darbuotojo kambarys ir tualetas.
Pristatoma architektūrinė pastato išvaizda, kad stengiamasi išlaikyti esamą pastoto architektūrinę išraišką, urbanistinį
integralumą. Numatoma apdaila medinės dailylentės, su mediniais apvadais, mediniais pakalimais ir dekoratyvinėmis
kolonomis namo kampuose.
Pristatoma, kad buvo gautas žodinis, telefono skambučiu, kaimyno ( sklypo adresu Birutės g. 8) pasiūlymas: numatyti
platesnį įsukimą į sklypą, suvedant su kaimyno aikštele. Pristatoma, kad į šį pasiūlymą buvo atsižvelgta ir pakoreguoti
sklypo sprendiniai, platinamas įsukimas į sklypą.
Susirinkime dalyvavusi Kristina Petrulevičienė paklausė, ar iki projektinių pasiūlymų pristatymo dienos nebuvo gauta
daugiau pasiūlymų? Projekto vadovė patikslino, kad nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas raštu, buvo gautas tik
vienas pasiūlymas žodžiu.
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Susirinkimo dalyvis paklausė, koks yra atstumas iki senelių namų. Architektė atsakė, kad iki senelių namų yra 8 m.
atstumas.
Susirinkimo dalyvis paklausė, kokia yra projektuojamo pastato ir gretimo pastato senelių namų degumo klasė.
Architektė atsakė, kad antra degumo klasė tiek projektuojamo pastato tiek gretimo pastato, kad gaisrinis atstumas tarp
pastatų yra išlaikomas.
Susirinkimo dalyvis paklausė, kodėl formuojama tokia didelė automobilių aikštelė 7 vietų, kai pastate gyvenamajame
name numatyta gyventi neįgaliesiems, kurie neturės savo transportų priemonių ir, kad pilnai užtektų 3 automobilių
vietų. Architektė atsakė, kad 7 vietos numatytos remiantis reglamentais, vietų mažinimas gali būti numatytas tik gavus
dokumentą, išaiškinantį iš VTPSI, kad tiek vietų nėra būtina numatyti ir skaičius gali būti mažinamas.
Savivaldybės atstovė paklausė ar tikrai reikalinga tvora iš gatvės pusės, kad gal užtenka numatyti tik neaukštą
gyvatvorę, o tvorą numatyti tik nuo pastato sienų kampų? Savivaldybės atstovai tarpusavyje pasitarė ir nusprendė,
kad tvorą iš gatvės pusės nereikėtų numatyti. Projekto vadovė ir architektė sutiko pakoreguoti sprendinį.
Savivaldybės atstovas paklausė ar reikalingas takelis iš gatvės pusės, gal užtenka siauros nuogrįstės ir nuo jos einančio
šlaito? Architektė atsakė, kad nuogrįstę galime sumažinti iki minimalaus pločio ir numatyti šlaitą nuo pat nuogrįstės.
Susirinkimo dalyvis paklausė dėl želdinių kiemo pusėje šiaurinėje pusėje, ar tikrai jie reikalingi? Architektė atsakė
kad želdiniai numatyti siekiant praėjimo taką atitraukti nuo gyvenamų kambarių langų.
Susirinkimo dalyvis užklausė ar aikštelėje numatytas iškeltas apskritimo formos želdynas taip ir atrodytu?. Architektė
atsakė, kad jis tai ir atrodytų, kad bus iškeltas ir aplink jį formuojamas suoliukas, o viduryje žalios zonos sodinamas
medelis. Susirinkimo dalyvis išreiškė susirūpinimą dėl medelio tarp kietų dangų ar jam netrūks drėgmės?. Projekto
vadovė atsakė, kad medis nėra betone užmūrytas, palikta pakankamai žalios zonos, kad pagrindinė idėja ir buvo, kad
butų pakeltas 40cm, kad reljefas nebūtų toks nubodus ir lygus. Plungės rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja pridūrė, kad apskritimas yra 5 m. skersmens, kad
tai daugiau nei pakankamai erdvės medeliui.
Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja išsakė
pastebėjimą, kad gretimo sklypo vakarinėje pusėje atraminė sienutė labai drėksta ir skilinėja, kad ateityje to išvengti
sklype reikia reljefą formuoti nuo sienutės nuvedant lietaus vandenį į sklypą ir mišką. Architektė ir projekto vadovė
problemą išklausė ir pažadėjo į tai atsižvelgti projekto TP metu.
SUSIRINKIMO PABAIGA:
17:45 pristačiusi projektinių pasiūlymų sprendinius Danutė Zubavičienė ir atsakius į pateiktus klausimus projektinių
pasiūlymų pristatymą baigė. Projektinių pasiūlymų pristatyme dalyvavo tik Plungės rajono savivaldybės atstovai,
visuomenės atstovai nedalyvavo.
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