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PROJEKTAS
Statytojas

UAB „OSS“

Pirmininkas

Rasa Paulauskaitė

Sekretorius

Rasa Paulauskaitė

Projektuotojas

UAB „MAK GROUP“, įm. k. 302735585, Drobės g. 62, Kauno m., Kauno m. sav. ,
PV Rasa Paulauskaitė (A1928)

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

Atstovaujama
Adresas, el.paštas
institucija/ pareigos

Telefonas
86655681

1.

Rasa Paulauskaitė

UAB Mak group,
rasa.makgroup@gmai.com
susirinkimo sekretorė ir
pirmininkė,
UAB OSS (pagal
įgaliojimą)
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Plungės rajono
savivaldybės
Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyriaus vedėjo
pavaduotoja
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Plungės rajono
savivaldybės
Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyriaus vedėjas

(

2. RAŠTU PATEIKTI PASIŪLYMAI
Iki viešojo susirinkimo pradžios iš suinteresuotų visuomenės atstovų pasiūlymų ar pastabų nebuvo
gauta. Susirinkimo metu negauta raštiškų pasiūlymų/pastabų:
3. VIEŠO SUSIRINKIMO METU DALYVIŲ ŽODŽIU PATEIKTI PASIŪLYMAI
1. K
: Yra parengtas projektas Stoties g. 7D, reikėtų dėl priešgaisrinių atstumų pasitikrinti,
nes jų pastatas yra 4 m atstumu nuo sklypo ribos, pastatų vieta galėtų būtų tikslinama TP metu arba bus
gaunamas sutikimas.
Dėl ankstesnio leidimo panaikinimo reikėtų aiškiai pateikti duomenis, kad ankstesnis leidimas bus

UAB “MAK GROUP“
Sandėliavimo paskirties pastatų Stoties g. 7b, Plungėje, statybos projektas
naikinamas (prašyme statybos leidimui).
2. T
: Asfalto danga yra ištisinė per kelis sklypus. Pagal STR nuo savo sklypo ribų lietaus vanduo turi
būti surenkamas, kaip bus sprendžiamas šis klausimas, turi būti konkretūs sprendiniai.
4. SUSIRINKIMO EIGA
Eil. Nr.

SUSIRINKIMO METU APTARTI KLAUSIMAI

1.

Pirmininkas Rasa Paulauskaitė susirinkimo dalyviams pristatė:
 Statytoją – UAB „OSS“
 Projekto rengėją – UAB “Mak group“ projektavimo įmonę;

2.

Pirmininkas Rasa Paulauskaitė 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 Rasa Paulauskaitė susirinkimo dalyviams pristatė viešo susirinkimo eigą, kad
pradžioje bus pristatyti projektiniai pasiūlymai, kadangi iki viešo susirinkimo metu negauti
pasiūlymai, tuomet bus sudaryta galimybė viešo susirinkimo dalyviams pateikti klausimus į
kuriuos bus atsakyta viešo susirinkimo metu. Rasa Paulauskaitė 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.

Rasa Paulauskaitė 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.

Į viešą susirinkimą prisijungę Plungės rajono savivaldybės atstovai K.Petrulevičienė ir T.Jocys
pateikė pastabas ir pasiūlymus.

