VIEŠO SVARSTYMO SU VISUOMENE
PROTOKOLAS
2020-11-05
Plungė
Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (un. nr. 6898-1009-8013), Vienuolyno g. 2,
Žemaičių Kalvarija, Plungės raj. sav., paskirties keitimo į maitinimo ir kapitalinio remonto
projektas
Adresas: Vienuolyno g. 2, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj. sav.
Viešo svarstymo su visuomene data ir vieta: Susirinkimo data: 2020 m. Lapkričio mėn. 5d. ,
15.00 val. Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu per "Google Meet" platformą. Nuoroda:
https://meet.google.com/fga-ukdm-ffi
Tikslas: Supažindinti visuomenę su statinio projektu.
Susirinkimo pirmininkas – Projekto vadovas, Mindaugas Pekarskas
Susirinkimo sekretorius – Statytojo atstovas, V.J.
Statinio projektuotojas – Projekto vadovas, Mindaugas Pekarskas

2020 m. Lapkričio mėn. 11 d. 15.00 val., nuotoliniu būdu per "Google Meet" platformą
(nuoroda: https://meet.google.com/fga-ukdm-ffi), įvyko "Mokslo paskirties pastato (un. nr. 68981009-8013), Vienuolyno g. 2, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj. sav., paskirties keitimo į maitinimo
ir kapitalinio remonto projektas" projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene.
Svarstyme dalyvavo _4_ asmenys. Viešo svarstymo dalyvių sąrašas pateikiamas 2 priede.
Projekto vadovas Mindaugas Pekarskas supažindino susirinkusiuosius su parengtais
techninio darbo projekto projektiniais sprendiniais.
Iki viešo susirinkimo nebuvo gauta jokių pasiūlymų iš interesantų.
Susirinkime dalyvavo projektuotojo atstovas, projekto vadovas ir susirinkimo pirmininkas
Mindaugas Pekarskas, du statytojo atstovai ir Plungės rajono savivaldybės administracijos atstovė
K.P.
Savivaldybės atstovė išreiškė šias pastabas:
1. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyta, kad pagrindinis žemės sklypo naudojimo būdas
yra visuomeninės paskirties, tačiau tokiam projektuojamam pastatui, pagrindinis žemės sklypo
naudojimo būdas turi būti komercinės paskirties. Sklypo paskirtis yra pakeista, tačiau
projektiniuose pasiūlymuose nurodyta sena ir klaidinga paskirtis.
Atsakymas: Projektiniuose pasiūlymuose pakoreguotas pagrindinis žemės sklypo
naudojimo būdas į visuomeninės paskirties.
2. Reikia išskirti skirtingų paskirčių patalpas atskirais kadastriniais vienetais ir tai nurodyti
projekte.
Atsakymas: Pastate numatomos šios paskirtys: maitinimo (pagrindinė), viešbučių (svečių
namai) ir prekybos. Pastarosios dvi paskirtys sudaro mažesnę pastato dalį. Patalpų išskyrimas į
atskirus kadastrinius vienetus nurodomas aukštų planuose.

3. Dėl neįgaliųjų reikalavimų, jei būtų reikalaujamas liftas ar keltuvas, statinys taptų
ypatingu.
Atsakymas: Projektiniai pasiūlymai buvo nusiųsti peržiūrėti Klaipėdos regiono neįgaliųjų
asociacijos atstovui D.K. ir jis neišsakė pastabos, kad liftas privalo būti, tačiau nurodė, kad
patekimui į antrą aukštą numatyti mobilų laiptų kopiklį. Pasiliekame prie neypatingo statinio
kategorijos ir esamų projektinių sprendinių.

Minėtos pastabos buvo priimtos ir pakoreguotos projektiniuose pasiūlymuose bei bus
įvertinama tolesnio techninio projekto rengimo eigoje.
Kitų pasiūlymų ar pastabų susirinkimo metu nebuvo gauta. Per vieną valandą nuo
nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį daugiau, be paminėtų dalyvių, neatvyko jokių
visuomenės atstovų, todėl viešo susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad viešojo supažindinimo
procedūra buvo atlikta ir užbaigta.
Viešojo susirinkimo tiesioginės transliacijos metu buvo vykdomas vaizdo ir garso įrašas.
Įrašas yra saugomas.
16.00 val. viešas svarstymas su visuomene baigtas.
Protokolas surašytas 2020-11-05
Susirinkimo pirmininkas
Projekto vadovas, Mindaugas Pekarskas
Susirinkimo sekretorius
Statytojo atstovas, Statytojo atstovas, V.J.

