PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMO VIEŠAME SUSIRINKIME

PROTOKOLAS
Objektas: Prekybos paskirties pastato (7.3) Dariaus ir Girėno g. 54, Plungėje statybos projekto ir Plungės
miesto Uošnos gatvės (8.2) rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.
Objekto informacija: Projektuojama 1 aukšto, iki 3000 m2 bendrojo ploto prekybos paskirties pastato su
automobilių stovėjimo aikštele nauja statyba ir Plungės miesto Uošnos gatvės rekonstravimas.
Viešo susirinkimo vieta: Atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją (karantiną) viešas susirinkimas
vykdomas nuotoliniu būdu – tiesiogine transliacija internetu, vaizdo transliavimo
nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/2558454470?pwd=ZGNxNitGekNCcmtzNDkxZHBnZXhDUT09.
Viešo susirinkimo data: 2020-12-22.
Viešo susirinkimo pradžia: 17:00 val.
Viešo susirinkimo pabaiga: 18:00 val.
Viešo susirinkimo pirmininkas: Vidas Raščius, MB „ARCH VR“ SPV architektas.
Viešo susirinkimo sekretorius: Aušra Malčiauskienė, MB „ARCH VR“ architektė.
Viešo susirinkimo dalyviai: sąrašas pridedamas (1 lapas).
Svarstyta: prekybos paskirties pastato (7.3) Dariaus ir Girėno g. 54, Plungėje statybos projekto ir Plungės
miesto Uošnos gatvės (8.2) rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.
Dalyvavo: Projektuotojo atstovai - SPV/architektas Vidas Raščius, architektė Aušra Malčiauskienė, įgaliotas
statytojo atstovas Vidas Raščius, Plungės r. savivaldybės Tarybos ir Plungės r. savivaldybės administracijos atstovai,
Plungės miesto seniūnijos seniūnė.
Viešas susirinkimas: Iki susirinkimo pradžios susirinkimo pirmininku paskirtas projektuotojo atstovas: Vidas
Raščius, sekretoriumi : Aušra Malčiauskienė. Viešas susirinkimas atsižvelgiant į susidariusią situaciją šalyje
(karantiną) vykdomas nuotoliniu būdu – tiesiogine transliacija internetu,
vaizdo transliavimo
nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/2558454470?pwd=ZGNxNitGekNCcmtzNDkxZHBnZXhDUT09. Tiesioginis
vaizdo transliavimas pradedamas 17.00 val. Prisijungę asmenys registruojami dalyvių registracijos lape, dalyviai
supažindinami su svarstymo nuotoliniu būdu tvarką. Viešo susirinkimo pirmininkas informavo, kad susirinkimo
dalyviai gali teikti pasiūlymus raštu laisva forma iki viešo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu galima susipažinti
su svarstomais projektiniais pasiūlymais.
Į viešą susirinkimą nuotoliniu būdu prisijungė Plungės r. savivaldybės Tarybos ir Plungės r. savivaldybės
administracijos atstovai, Plungės miesto seniūnijos atstovė (dalyvių sąrašas pridedamas).
Susirinkimo pradžioje Plungės r. savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjui Tomui Jociui pasidomėjus ar dalyvaus Statytojas, Viešo susirinkimo pirmininkas Projekto vadovas Vidas
Raščius prisistatė, kaip turintis Statytojo įgaliojimą atstovauti jį šiame susirinkime. Plungės miesto seniūnijos
seniūnė Dangirutė Jurkuvienė pasitikslino nagrinėjamo objekto adresą.
Viešo susirinkimo pirmininkas pristatė parengtus projektinius pasiūlymus, kaip pradinę projektavimo medžiagą
trumpai pristatė teritorijos detalų planą, parengtus projektinius pasiūlymus, Uošnos gatvės ir prekybos paskirties
pastato sklypo plano ir architektūros koncepciją, pastato apdailos sprendinius ir medžiagiškumą.
Baigus projektinių pasiūlymų pristatymą susirinkimo pirmininkas pasiūlė pateikti savo pasiūlymus ir pastabas.
Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė pasidomėjo, kodėl daroma tik dalis Uošnos gatvės.
Projekto vadovas Vidas Raščius atsakė, kad tokia darbų vykdymo riba yra nustatyta todėl, kad šalia Uošnos gatvės
suformuoti ir kiti privatūs sklypai, kurių valdytojai galėtų prisidėti prie atitinkamų Uošnos gatvės dalių įrengimo.

Plungės r. savivaldybės Tarybos narys Robertas Endrikas paklausė ar rekonstruojamos Uošnos gatvės
sprendiniai yra integruoti į rengiamo Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimo sprendinius. Plungės r. sav.
Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyr. architektas Tomas Jocys atsakė, kad
taip, sprendiniai yra integruoti. Robertui Endrikiui pasidomėjus, koks bus dabartinės senosios Uošnos gatvės
likimas, Tomas Jocys paaiškino, kad ji išlieka ir bus naudojama esamos siurblinės aptarnavimui, ir pridėrė, kad
Uošnos gatvė buvo taip pasukta, kad nepraeitų po daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų langais.
Robertas Endrikis kreipėsi į vyr. miesto architektą Tomą Jocį ir paprašė pakomentuoti, ar jį tenkina
projektiniuose pasiūlymuose pateikti architektūriniai sprendiniai. Tomas Jocys papasakojo, kad sprendinių
derinimas vyko ir buvo atsižvelgta į jo pastabas, apibūdino dabartinius fasado sprendinius, palygino juos su Plungės
mieste ir kituose Lietuvos miestuose esančiais pavyzdžiais, išskyrė apželdintą fasadą, kaip naujieną Plungės mieste,
galinį fasadą įvardijo, kaip problematiškiausią, tačiau galimą, kadangi tai fasadas, kuris nedominuos gatvių
užstatyme. Tomas Jocys paprašė užprotokoluoti, kad techninio projekto sprendiniuose būtina detalizuoti pesčiųjų
takų vedimo sistemų ir parkingo apšvietimo sprendinius, kadangi norima kad parkingo aikštelė būtų jaukesnė
erdvė miesto gyventojams, kad būtų pakankamai apšviesta ir pėsčiųjų judėjimas joje būtų saugus, kad būta įvesta
želdinių. Tomui Jociui šiuo klausimu paantrino Plungės r. sav. Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė, kuri taip pat akcentavo didelį automobilių stovėjimo aikštelės
asfalto plotą ir pridūrė, kad tokio ploto inžinerinis statinys turi būti įtrauktas į bendrųjų rodiklių lentelę ir į statinių
sąrašą prašyme statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
Robertas Endrikis pasidomėjo sklypo su vandens bokštu situacija. Projekto vadovas Vidas Raščius atsakė, kad tai
yra atskirai suformuotas sklypas, kuriame stovintis vandens bokštas yra paliktas kaip vietovės, t.y. buvusių
kareivinių teritorijos, akcentas - dominantė.
Plungės r. savivaldybės Tarybos narys Rimas Dužinskas pastebėjo, kad Dariaus ir Girėno gatvė yra pakankamai
intensyvaus eismo ir paklausė, ar projektuojant prekybos paskirties pastatą yra įvertintas sankryžų apkrovimas.
Tomas Jocys atsakė, kad techninio projekto metu bus privaloma atlikti sankryžų pralaidumo ir eismo intensyvumo
skaičiavimus bei vertinimą ir projektuojant gauti Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektavimo sąlygas. Vidas
Raščius pridūrė, kad šie skaičiavimai ir vertinimai atliekami visiems tokio dydžio objektams, todėl ir šiam bus
atliekama. Robertas Endrikis pageidavo, kad atliekant eismo skaičiavimus būtų aiškiai numatyti judėjimo srautai,
nes Plungės mieste yra neigiamų pavydžių. Tomas Jocys pritarė ir pakomentavo, kad galbūt Dariaus ir Girėno
gatvėje turėtų atsirasti papildomos įsukimo ir išsukimo juostos automobilių srautui reguliuoti.
Kitas klausimas buvo dėl lietaus vandens surinkimo sklype ir nuvedimo. Tomas Jocys pakomentavo, kad
teritorijoje nėra lietaus vandens surinkimo sistemos, todėl reikėtų šį klausimą spręsti kompleksiškai, kaip ir lietaus
vandens nuvedimo nuo Uošnos gatvės klausimą, taip pat paprašė, kad Uošnos gatvės lietaus nuvedimo sistema
būtų suprojektuota, įvertinant perspektyvinį jos tęsinį.
Plungės r. sav. Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas pasiūlė visgi Uošnos gatvę projektuoti iki
detaliuoju planu numatomos sankryžos su Alantos gatve. Tomas Jocys pritarė, kad suprojektuota būtų iki
sankryžos, o įrengta iki darbų vykdymo ribos. Projekto vadovas Vidas Raščius paaiškino, kad pasitars su Statytoju
dėl galimybės parengti Uošnos gatvės projektą iki sankryžos. Plungės r. savivaldybės Tarybos narys Robertas
Endrikas pasiūlė pasitarti ir dėl Uošnos gatvės įrengimo iki sankryžos. Tomas Jocys atkreipė dėmesį, kad Uošnos ir
Alantos gatvių sankryžoje esantis gaisrinio vandens hidrantas yra priežastis, kodėl Uošnos gatvės įrengimas turėtų
būti pratęstas iki sankryžos, nes iki jo turi būti įrengtas privažiavimas. Dėl šio klausimo nutarta gauti atskirą
atsakymą iš Statytojo, ar jis sutinka, jeigu ne, argumentuotai atsakyti kodėl.
Mindaugas Kaunas sugrįžo prie klausimo apie pėsčiųjų takus, pasiūlė atkreipti dėmesį dėl tako numatymo nuo
Uošnos gatvės link parduotuvės. Tomas Jocys jam pritarė. Vidas Raščius pritarė ir atsakė, kad pakoreguos sklypo
planą techninio projekto rengimo metu.
Robertas Endrikis dar paminėjo dviratininkų poreikių svarbą. Vidas Raščius atsakė, kokie sprendiniai yra
pateikiami projekte šiems poreikiams tenkinti. Rimas Dužinskas paprašė nepamiršti, kad Plungės miestas yra
strateginėje vietoje vertinant poilsiautojų srautus iš Palangos ir Platelių, todėl reikėtų numatyti ir elektromobilių
įkrovimo stoteles. Vidas Raščius pritarė šioms pastaboms ir atsakė, kad šis klausimas bus sprendžiamas techninio
projekto rengimo metu.
17.40 Robertas Endrikis ir Rimas Dužinskas atsijungė iš viešojo susirinkimo.
Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyr. architektas Tomas Jocys
pasidomėjo, ar investuotojai turėtų galimybių įrengti vaikų žaidimų aikštelių ar kitų visuomenės traukos objektų
šalia parduotuvės esančiose erdvėse, pavyzdžiui integruojant šalia Uošnos gatvės esančio beržyno masyvą. Vidas

Raščius atsakė, kad rengiant atskirą Uošnos gatvės projektą bus sprendžiamas šalia esančios teritorijos klausimas
pagal išduotas gatvės projektavimo sąlygas.
Pabaigai Tomas Jocys užakcentavo, kad p rojektinių pasiūlymų, sprendiniams susijusiems su sklypo ir statinio
rodikliais, pritariama, tačiau techninio projekto metu būtina detalizuoti automobilių stovėjimo aikštelės
sprendinius, įvedant želdynus, išspręsti teritorijos apšvietimo klausimą ir pateikti Statytojo atsakymą apie Uošnos
gatvės projektavimą / įrengimą iki sankirtos su Alantos gatve.
17.50 dalyviai atsijungė iš viešojo susirinkimo.
Minėtos pastabos buvo priimtos 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 su projektiniai pasiūlymais procedūra buvo atlikta ir užbaigta. Viešojo
susirinkimo tiesioginės transliacijos metu buvo vykdomas vaizdo ir garso įrašas. Įrašas yra saugomas.
Viešo susirinkimo pabaiga 18:00 val.
Nuspręsta: teikti Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui
Projektinius pasiūlymus įvertinant, kad esamų sprendinių detalizavimas pagal pastabas vyks techninio projekto
rengimo metu.

Viešo susirinkimo pirmininkas:

Vidas Raščius

Viešo susirinkimo sekretorius:

Aušra Malčiauskienė

MB “ARCH VR”
Į. k. 302956473
Kaukysos g.18-109 Vilnius
Tel. +37068779100
info@rascius.lt

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMO VIEŠAME SUSIRINKIME DALYVIŲ SĄRAŠAS

Objektas: prekybos paskirties pastato (7.3) Dariaus ir Girėno g. 54, Plungėje statybos projekto ir Plungės miesto
Uošnos gatvės (8.2) rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai
Viešo susirinkimo vieta: atsižvelgiant į susidariusią situaciją (karantiną) viešas susirinkimas vykdomas nuotoliniu
būdu – tiesiogine transliacija internetu, vaizdo transliavimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/2558454470?pwd=ZGNxNitGekNCcmtzNDkxZHBnZXhDUT09.
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020‐12‐22, 17.00val.
VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI
(susirinkimo metu prisijungę asmenys)
Adresas, el. paštas, telefono numeris /
atstovaujamos institucijos adresas,
el. paštas, telefono numeris
MB “ARCH VR”,
vidas@rascius.lt, 8 687 79100

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė

1.

Vidas Raščius

2.

Aušra Malčiauskienė

MB “ARCH VR”,
info@rascius.lt, 8 678 23299

3.

Rimas Dužinskas

Plungės r. sav. taryba

4.

Dangirutė Jurkuvienė

Plungės miesto seniūnija
Plungės r. sav. administracija
Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius
Plungės r. sav. administracija
Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius

5.

Tomas Jocys

6.

Kristina Petrulevičienė

7.

Robertas Endrikas

Plungės r. sav. taryba

8.

Mindaugas Kaunas

Plungės r. sav. administracija

9.

Viešo susirinkimo pirmininkas:

Vidas Raščius

Viešo susirinkimo sekretorius:

Aušra Malčiauskienė

MB “ARCH VR”
Į. k. 302956473
Kaukysos g.18‐109 Vilnius
Tel. +37068779100
info@rascius.lt

Parašas

Pasiūlymo
registracijos
Nr.

RAŠTU GAUTŲ PASIŪLYMŲ, PASTABŲ IR PRETENZIJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Objektas: prekybos paskirties pastato (7.3) Dariaus ir Girėno g. 54, Plungėje statybos projekto ir Plungės
miesto Uošnos gatvės (8.2) rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: su rengiamo projekto
pasiūlymais galima susipažinti Plungės r. savivaldybės tinklapyje www.plunge.lt ir projektuotojo patalpose
Kaukysos g. 18‐109, LT‐11342 Vilnius, darbo dienomis, 9:00‐17:00 (iš anksto susitarus).
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus projektuotojui iki viešo susirinkimo pradžios galima teikti
elektroniniu paštu info@rascius.lt arba paštu MB „ARCH VR“ Kaukysos g. 18‐109, Vilnius.

RAŠTU GAUTI PASIŪLYMAI, PASTABOS, PRETENZIJOS, JŲ VERTINIMAS

Eil.
Nr.

Pasiūlymo,
pastabos,
pretenzijos
pateikėjo
vardas,
pavardė

Pasiūlymo, pastabos, pretenzijos
pateikėjo adresas, telefono
numeris / atstovaujamos
institucijos adresas, telefono
numeris

Pasiūlymo,
pastabos,
pretenzijos
pateikimo data ir
būdas

Pasiūlymo,
pastabos,
pretenzijos
registracijos
data ir Nr.

Pasiūlymo, pastabos,
pretenzijos
vertinimas

1.
2.
3.
4.

PV Vidas Raščius

VISUOMENĖS INFORMAVIMO PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (7.3) DARIAUS IR GIRĖNO G. 54,
PLUNGĖJE NAUJOS STATYBOS IR PLUNGĖS MIESTO UOŠNOS GATVĖS (8.2) REKONSTRAVIMO
PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO

PROCESO ĮVERTINIMAS
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dariaus ir Girėno g. 54, Plungės m. (skl. kad. Nr. 6854/0003:48) ir Plungės miesto Uošnos gatvė.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos ir susisiekimo .
Projektuotojas:
MB “ARCH VR” Statinio Projekto vadovas / architektas Vidas Raščius.
Statytojas:
UAB “Ugnies Takas”.
Projektinių pasiūlymų viešinimas
Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 1 d. apie parengtus projektinius pasiūlymus buvo paskelbta Plungės rajono
savivaldybės interneto puslapyje www.plunge.lt. Nuo 2020 m. gruodžio mėn. 1 d. prie sklypo ribos buvo
įrengtas stendas, kuriame buvo pateikta informacija apie planuojamus statinius žemės sklype.
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima buvo susipažinti darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00 val.
projektuotojo patalpose Kaukysos g. 18-109, Vilniuje arba interneto puslapyje www.plunge.lt.
Stendo fotofiksacija, savivaldybės tinklapio ištrauka pateikiami kaip šio dokumento priedai.
Viešas susirinkimas
Viešas susirinkimas įvyko 2020 m. gruodžio mėn. 22 d. 17:00 val. Atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią
situaciją (karantiną) viešas susirinkimas vyko nuotoliniu būdu – tiesiogine transliacija internetu, vaizdo
transliavimo
nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/2558454470?pwd=ZGNxNitGekNCcmtzNDkxZHBnZXhDUT09.
Susirinkimo pirmininkas: Vidas Raščius, sekretorius: Aušra Malčiauskienė.
Susirinkime dalyvavo: Projektuotojo atstovai - SPV/architektas Vidas Raščius, architektė Aušra
Malčiauskienė, įgaliotas statytojo atstovas Vidas Raščius, Plungės r. savivaldybės Tarybos ir Plungės r.
savivaldybės administracijos atstovai, Plungės miesto seniūnijos seniūnė.
Viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos metu buvo vykdomas vaizdo ir garso įrašymas. Įrašas yra
saugomas.
Buvo užpildytas nuotoliniu būdu susirinkusių dalyvių sąrašas.
Viešas susirinkimas laikomas įvykusiu.
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų
Iki Viešo susirinkimo nebuvo gauta ir registruota pasiūlymų ir pastabų nei raštu, nei žodžiu.
Viešas susirinkimo metu buvo svarstomi prekybos paskirties pastato (7.3) Dariaus ir Girėno g. 54, Plungėje
statybos projekto ir Plungės miesto Uošnos gatvės (8.2) rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.
Viešajame susirinkime priimti sprendimai:
1. Projektinių pasiūlymų sprendiniams, susijusiems su sklypo ir statinio rodikliais, pritariama.
2. Prekybos paskirties pastato architektūriniams sprendiniams ir apdailos medžiagiškumui pritariama.
3. Techninio projekto metu bus detalizuojami automobilių stovėjimo aikštelės sprendiniai, įvedant želdynų
eilę prie sklypo su vandens bokštu bei papildomą pėsčiųjų taką nuo Uošnos gatvės iki šaligatvio prie
projektuojamos parduotuvės ties projektuojamu taromatu.

4. Techninio projekto metu bus sprendžiamas teritorijos apšvietimo klausimas, apšviečiant automobilių
stovėjimo aikštelę nuo projektuojamo prekybos paskirties pastato fasado ir įrengiant apšvietimo stulpus
pačioje automobilių stovėjimo aikštelėje bei įvertinant, kad dalis aikštelės apšvietimo susiformuos ir nuo
rekonstruojamų gatvių apšvietimo sprendinių, numatomas norminis elektromobilių įkrovimo stotelių
kiekis.
5. Techninio projekto metu, gavus Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektavimo sąlygas, bus
atliekamas poveikio kelių saugumui vertinimas, kuriame bus aprašomi eismo srautai, sankryžų
pralaidumo ir eismo intensyvumo skaičiavimai, vertinimai.
6. Techninio projekto metu bus sprendžiamas lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo klausimas sklype ir
Uošnos gatvėje pagal išduotas projektavimo sąlygas. Projektuojant Uošnos gatvės lietaus vandens
surinkimo ir nuvedimo sistema bus įvertintas perspektyvinis jos tęsinys.
7. Numatyti Uošnos gatvės rekonstravimo projektą iki sankirtos su Alantos gatve, o įrengimą iki
projektiniuose pasiūlymuose nurodytos darbų vykdymo ribos. Statytojui argumentuojant tuo, kad šalia
Uošnos gatvės suformuoti ir kiti privatūs sklypai, kurių valdytojai turėtų būti suinteresuoti ir taip pat
galėtų prisidėti prie atitinkamų Uošnos gatvės dalių ties savo sklypais įrengimo.
Prekybos paskirties pastato (7.3) Dariaus ir Girėno g. 54, Plungėje statybos projekto ir Plungės miesto
Uošnos gatvės (8.2) rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros laikomos įvykdytos
tinkamai ir užbaigtos.

Statinio projekto vadovas / architektas, statytojo įgaliotas organizuoti viešą svarstymą su visuomene.

Vidas Raščius
Projektuotojas:

Statytojas:

MB “ARCH VR”
Į. k. 302956473
Kaukysos g.18-109 Vilnius
Tel. +37068779100
info@rascius.lt

UAB “Ugnies takas “
Į. k. 300139316
Telšių g. 115D, Plungė
Tel. +37062043500
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