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Viešas susirinkimas pradėtas nustatytu laiku. Statytojo atstovas Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vedėjas - vyr. architektas Tomas Jocys suteikė bendrą informaciją dėl
svarstomo projekto ir aptarimo tvarkos. Susirinkimo pirmininku paskirtas projekto vadovas V.
Šeibokas, sekretoriumi R. Skorupskas. Susirinkimo dalyviams pateiktas registravimosi lapas,
pristatytas statytojas - Plungės rajono savivaldybė. Projektiniai sprendiniai pristatyti atskirai
apibūdinant kiekvieną statinių grupę ar statinį, priemones skirtas reljefo formavimui želdinių
tvarkymui. Susirinkusieji buvo supažindinti su elektroniniu paštu pateiktu pasiūlymu. Dalyviai
pabrėžtinai informuojami, kad pasiūlymų teikimo metu prisistatytų. Teikiami pasiūlymai, atsakymai
diskusijos išdėstyti chronologine tvarka.
1. Pasiūlymas – R. D. teikia pasiūlymą dėl makrofitų šalinimo pakrantėje ties lurdu.
Atsakymas - makrofitų šalinimas pakrantėje nepatenka į projektuojamos teritorijos ribas, ši
priemonė nenumatyta darbų finansavimo programoje.
2. Pasiūlymas – A. K. ir J. S., teikia pasiūlymą dėl esminių priemonių taikymo tvarkant lurdo
aplinką.
Atsakymas - esminės pertvarkymo priemonės lurdo aplinkoje nėra tikslingos - numatyti
tako, laiptų, atraminės sienos remonto darbai (paviršių keitimas naujomis medžiagomis) ir lauko
šviestuvų ir suoliukų keitimas, naujų įrengimas yra pakankami užtikrinant patogų kultūros vertybės
lankymą ir jo sakralumo respektavimą.
3. Pasiūlymas – R. D. teikia pasiūlymą dėl reljefo apsaugos įrengiant pėsčiųjų taką (Nr. 57),
o taip pat ir kitus projektuojamos teritorijos takus.
Atsakymas - visi numatyti takai formuojami įvertinant reljefą, jų įrengimas nesudarys naujų
prielaidų erozijos atsiradimui.
4. Pasiūlymas – R. D. ir neprisistatę susirinkimo dalyviai teikia pasiūlymą dėl papildomo
šlaitų želdinimo kalninėmis pušimis ties apžvalgos aikštele prie Birutės gatvės.
Atsakymas - šlaitų reljefas pertvarkomas technogeninėmis priemonėmis (įrengiami takai,
laiptai, apžvalgos terasos), pati jų konstrukcija užtikrina šlaito stabilumą. Likusiose šlaito dalyse
siekiant eliminuoti erozinius procesus esami želdinių sudėtis papildomi nauju asortimentu.
5. Pasiūlymas – A. K. teikia pasiūlymą/paklausimą dėl viešo tualeto statybos prie apžvalgos
aikštelės ties Birutės gatve.
Atsakymas - pastatų statyba šioje vietoje projekte nenumatoma, projektuojami tik
inžineriniai (vandentiekio, nuotekų, elektros) įvadai perspektyviniams statiniams. Viešo tualeto
klausimas išsispręstų pastačius numatomą paslaugų teikimo pastatą.
6. Pasiūlymas – A. K. teikia pasiūlymą/paklausimą dėl projektuojamų pėsčiųjų, dviračių
eismo jungčių apšvietimo.

Atsakymas - visiems pėsčiųjų, dviračių takams projekte numatytas apšvietimas.
7. Pasiūlymas - neprisistačiusi susirinkimo dalyvė, teikia pasiūlymą/paklausimą dėl
projektuojamo privažiavimo kelio parametrų prie žemės sklypo Birutės g. 21.
Atsakymas - privažiavimo kelias numatomas 3,5 m pločio asfalto dangos ir yra
sutapdinamas su tranzitinio pėsčiųjų tako trasa. Privažiavimo kelias numatomas apie 1- 1,5 metro
platesnis už esamą.
8. Pasiūlymas - neprisistatęs susirinkimo dalyvis, teikia pasiūlymą/paklausimą dėl apžvalgos
aikštelės stoginės (Nr. 46) konstrukcijų.
Atsakymas - numatoma surenkama metalo konstrukcija su sintetinio arba natūralaus
medžio apdaila.
9. Pasiūlymas - neprisistatęs susirinkimo dalyvis, teikia pasiūlymą/paklausimą dėl lankytojų
automobilių stovėjimo aikštelės
Atsakymas - numatytos dvi automobilių stovėjimo aikštelės ties valčių nuleidimo į vandenį
pandusu.
10. Pasiūlymas - Tomas Jocys teikia pasiūlymą dėl elektrinės traukimo gervės įrengimo ties
valčių nuleidimo pandusu.
Atsakymas - traukimo gervė elektrinė/mechaninė bus numatyta projekto sąnaudų kiekių
žiniaraščiuose.
11. Pasiūlymas - neprisistačiusi susirinkimo dalyvė teikia pasiūlymą dėl Paprūdžio gatvės
atkarpos iki projektuojamos teritorijos įrengimo.
Atsakymas - Paprūdžio gatvė bus remontuojama/tvarkoma pagal atskirą projektą.
12. Pasiūlymas – A. K. teikia pasiūlymą dėl pontoninio tilto (Nr. 41) atsisakymo ir salos kaip
paukščių buveinės išsaugojimo, netaikant jai jokių pertvarkymo priemonių.
Atsakymas – atsižvelgiant į tai, kad šalia salos įrengta valčių nuleidimo vieta ir numatomas
teritorijos pritaikymas intensyviam visuomenės naudojimui, mažai tikėtina, kad ši teritorija
paukščiams bus patraukli. Pontoninis tiltas (jo įgyvendinimas gali būti numatomas vėliau)
paliekamas patekimui į salą ir jos priežiūrai.
13. Pasiūlymas - Tomas Jocys teikia pasiūlymą - numatyti dviračio varymosi galimybę
pėsčiųjų take Nr. 36.
Atsakymas - pasiūlymas projekte bus įvertintas.
14. Pasiūlymas - neprisistačiusi susirinkimo dalyvė teikia paklausimą dėl šlaitų tvirtinimo ties
apžvalgos aikštele Nr. 26.
Atsakymas - šlaitų tvirtinimas numatomas želdinimo priemonėmis kitu, kraštovaizdžio
formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir
Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) projektu.
15. Pasiūlymas – A. K. teikia pasiūlymą dėl apžvalgos aikštelės (Nr.26) įrengimo
numatomoje automobilių stovėjimo vietoje (Nr. 27).
Atsakymas - nors siūloma vieta (Nr. 27) ir yra aukščiau numatytosios (Nr. 26), tačiau joje
būtų gerokai prastesnės apžvalgos galimybes, kurias riboja šalia esantis miško masyvas, lankytojų
automobilių stovėjimo vietų užtikrinimas taip pat labai aktualus tad apžvalgos aikštelės vietos
keitimas nėra pagrįstas.
16. Pasiūlymas - Tomas Jocys teikia pasiūlymą dėl takų Nr. 24 ir Nr. 25 sankirtos tipo
pakeitimą iš statmeno į išsišakojantį dviejomis kryptimis.
Atsakymas - pasiūlymas projekte bus įvertintas.

17. Pasiūlymas - neprisistatęs susirinkimo dalyvis, teikia pasiūlymą dėl paplūdimio tinklinio
aikštelės įrengimo paplūdimio ir treniruoklių zonoje.
Atsakymas - pasiūlymas projekte bus įvertintas.
18. Pasiūlymas - neprisistačiusi susirinkimo dalyvė, teikia pasiūlymą dėl šunų vedžiojimo
aikštelės įrengimo.
Atsakymas - aptvertą šunų vedžiojimo aikštelę tikslinga įrengti už projektuojamos teritorijos
ribų, arčiau daugiabučių namų.
19. Pasiūlymas – A. K. teikia pasiūlymą/paklausimą dėl lajų tako dviračių eismo sąlygų ir
tinklo hamakų įrengimo tikslingumo.
Atsakymas - nelaiptiniai tako segmentai skirti dviračių, kitų riedėjimo priemonių
apsivedimui, posūkio spindulio didinimas, kad užtikrinti nenutrūkstamą eismą, tako konstrukciją
padarytų gremėzdišką ir žymiai padidintų statybos kaštus. Hamakai suteiktų papildomos intrigos ir
pramogos galimybę lankytojams, tad sprendinių šioje vietoje keisti nenumatoma.
Su susirinkimo dalyviais aptartas A. S. pasiūlymas dėl aptarnaujančios kvartalo gatvės
įrengimo už projektuojamos teritorijos ribų.
Atsakymas - projektuojamos teritorijos plėtimas (dėl kelio remonto/rekonstrukcijos
suprojektavimo) būtų susijęs su papildomomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis, tad realizuoti
pasiūlymą šiame projekte netikslinga, tai galima spręsti atskiru projektu.

Į klausimus ir pasiūlymus atsakinėjo projektuotojai ir statytojo atstovai - protokole
pateikiami subendrinti atsakymai ir pasiūlymų vertinimai.

Priedai - dalyvių sąrašas, 1 lapas.
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