PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAS SU VISUOMENESODO G. 30 VARKALIAI
VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
OBJEKTAS (-ai): Plungės rajono savivaldybės Nausodžio seniūnijos Varkalių kaimo Sodo gatvės ruožo
nuo Kulių gatvės iki Pušies gatvės kapitalinio remonto projektas.
STATYTOJAS: Plungės rajono savivaldybė.
UŽSAKOVAS: Plungės rajono savivaldybės administracija.
PROJEKTUOTOJAS: UAB “Projektai ir Co”.
VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA: Tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo būdu.
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS: 2020 m. gruodžio 16 d., 17 val. 00 min.
DALYVIAI:
Susirinkimo pirmininkas – UAB „Projektai ir Co“ Susisiekimo komunikacijų projektuotojas Darius Grybas.
Susirinkimo sekretorius – UAB „Projektai ir Co“ Susisiekimo komunikacijų projektų vadovas Gedas
Janulis.
Statytojo atstovas – Plungės rajono savivaldybės Vietos ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas
Modestas Budrys.
Visuomenės atstovai – Viešame susirinkime dalyvavusių visuomenės atstovų kontaktiniai duomenys
pateikti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.
SUSIRINKIMO TIKSLAS: Išreikšti Statytojo (Plungės rajono savivaldybės) sumanyto projektuoti statinio
pagrindinių sprendinių idėją ir informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio, numatomą
projektavimą.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Viešo susirinkimo eigos paaiškinimas, prisistatymas;
2. Projektinių pasiūlymų pristatymas;
3. Iki viešojo susirinkimo gautų pasiūlymų ir pastebėjimų aptarimas;
4. Viešajame susirinkime esančių visuomenės atstovų klausimų atsakymas.
SUSIRINKIMO EIGA:
Pirmiausia buvo pristatyti projektiniai pasiūlymai, o tada buvo išklausyti visi klausimų ir pastabų
turintys visuomenės ir Užsakovo atstovai ir buvo atsakyta į jų klausimus.
Kai nei vienas visuomenės ir Užsakovo atstovas nebeturėjo klausimų, susirinkimo pirmininkas
konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta.
IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GAUTI PASIŪLYMAI IR PASTABOS:
Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovų klausimų ir pastabų nebuvo gauta
VIEŠOJO SUSIRINKIMO METU GAUTI PASIŪLYMAI IR PASTABOS:
1. Susirinkimo metu buvo iškeltas klausimas dėl projektuojamų iškiliųjų sankryžų. Buvo pasiūlyta
sankryžoje su Stirnų g. atsisakyti iškiliosios sankryžos, o sankryžoje su Pušies g. atsižvelgiant į
planuojamus eismo srautus, suprojektuoti iškilią sankryžą. Atsakymas: Jeigu Užsakovui tinka, sankryžoje
su Stirnų g. galima atsisakyti iškiliosios sankryžos, o sankryžoje su Pušies g. suprojektuoti iškilią sankryžą.
2. Susirinkimo metu buvo išsakyta pastaba, kad Pušies g. yra parengtas atskiras projektas ir jame
numatyta, kad Pušies g. bus 6,0 m pločio, todėl projektuojant sankryžą su Pušies g. į tai reikėtų atsižvelgti.
Atsakymas: Projektuojant sankryžą su Pušies g. bus atsižvelgta į jau parengto Pušies g. projekto
sprendinius.

3. Susirinkimo metu buvo pasiteirautas ar sankryžoje su Pušies g. būtų galima projektuoti didesnius
posūkio spindulius. Atsakymas: Sankryžoje su Pušies g. jau dabar projektuojami didžiausi leidžiami
sankryžos spinduliai pagal STR reikalavimus.
4. Susirinkimo metu buvo išreikšta pastaba dėl šaligatvio užsibaigimo ruožo pabaigoje ir užduotas
klausimas ar nebūtų galima jo pratęsti iki sankryžos dangos. Atsakymas: Šaligatvį užbaigti galima ir toliau,
ties sankryžos danga.
5. Susirinkimo metu buvo užduotas klausimas ar ruožo pabaigoje, ten, kur numatomas esamos žvyro
dangos ir projektinės dangos suvedimas numatomi kiekiais pilnai konstrukcijai įrengti. Atsakymas: Taip,
toje vietoje bus numatyti pilni darbų kiekiai, reikalingi dangų suvedimui tarpusavyje.
6. Susirinkimo metu buvo diskutuota ar nebūtų galima gatvės važiuojamosios dalies projektuoti
vienšlaitės ir atsisakyti kairėje gatvės pusėje esančio borto. Atsakymas: STR leidžia daryti vienšlaitį
gatvės nuolydį, bet atsižvelgiant į tai, kad tada visas paviršinis vanduo būtų surenkamas vienoje gatvės
pusėje ir būtų apsunkinamas lietaus nuotekų tinklo darbas, kad neįrengus borto dalyje ruožo būtų tikimybė
kad paviršinis vanduo nuo kelkraščio plautų purvą ant gatvės, kad kairėje pusėje būtų sunkiau, o vietomis
ir nelabai įmanoma suvesti gatvės dangą su nuovažų dangomis, nesiūlome tokio sprendinio.
7. Susirinkimo metu buvo pastebėta, kad ~Pk 4+20 dešinėje gatvės pusėje yra paliktas servitutas
pravažiavimui, bet nėra projektuojama nuovaža. Atsakymas: Toje vietoje netrukdo, galima įrengti naują
nuovažą.
8. Susirinkimo metu buvo išreikšta pastaba, kad sklypas Sodo g. 24 neturi atskiro įvažiavimo.
Atsakymas: Įvažiuoti į sklypą Sodo g. 24 galima per nuovažą esančią Pk 6+85, valstybinėje žemėje, kuri
ir dabar naudojama tam, todėl atskira nuovaža nėra projektuojama.
9. Susirinkimo metu užduotas klausimas ar būtų galima Sodo g. uždrausti sunkiasvorių transporto
priemonių eismą, kadangi šiuo metu iš valymo įrenginių važiuojantis sunkiasvoris transportas važiuoja
Sodo g. taip gadindamas esamą gatvės dangą ir nesinaudoja Pušies g., kuria galėtų važiuoti. Atsakymas:
Jeigu Užsakovui tinka, galima suprojektuoti kelio ženklus, kurie draustų sunkiasvorių transporto priemonių
eismą remontuojamame Sodo g. ruože.
10. Susirinkimo metu buvo užduotas klausimas ar nebūtų galima ruožo pradžioje suprojektuoti dar
vienos poilsio aikštelės su suoliuku ir šiukšliadėže. Atsakymas: Jeigu Užsakovui tinka, galima
suprojektuoti dar vieną poilsio aikštelę.
VIEŠOJO SUSIRINKIMO NUTARTYS:
1. Nuspręsta Stirnų g. atsisakyti iškiliosios sankryžos ir suprojektuoti iškilią sankryžą su Pušies g. Taip
pat projektuojant sankryžą su Pušies g. atsižvelgti į jau parengto Pušies g. projekto sprendinius ir Sodo g.
dangą pratęsti už iškiliosios sankryžos, kad nesibaigtų iškart už iškilios sankryžos.
2. Ruožo pabaigoje pratęsti šaligatvį taip, kad jis užsibaigtų ties sankryžos asfalto danga ir ten būtų
įrengtas nuleistas bortas.
3. Nuspęsta Pk 4+20 suprojektuoti naują nuovažą į servitutą.
4. Atsižvelgiant į tai, kad nuovažą Pk 6+85 tarnauja keliems sklypams, nuspręsta nuovažą praplatinti
iki 4,5 m pločio.
5. Nuspręsta remontuojamo ruožo pradžioje ir pabaigoje suprojektuoti kelio ženklus, draudžiančius
sunkiasvorių transporto priemonių eismą.
6. Nuspręsta ties sankryža su Sruojos g. įrengti papildomą poilsio aikštelę su suoliuku ir šiukšliadėže.
7. Visuomenės informavimo procedūra atlikta ir visuomenė suinteresuota projektų projektiniais
pasiūlymais.
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