PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMO VIEŠAME SUSIRINKIME
STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

PROTOKOLAS
Objektas: Gamybos paskirties pastato Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5J, statybos projekto
priešprojektiniai pasiūlymai.
Viešo susirinkimo vieta: atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją (karantiną) viešas
susirinkimas vykdomas nuotoliniu būdu – tiesioginė transliacija internetu, vaizdo transliavimo
nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/84086488424?pwd=am9PektMMWc2dWs5bGNnZjIrZWpJQT09
Meeting ID: 840 8648 8424
Passcode: 81zvrC
Viešo susirinkimo pirmininkas: UAB „Litspringas“ įgaliotas asmuo Benas Padvaiskas.
Viešo susirinkimo sekretorius: Neringa Stroputė – Janauskienė.
Viešo susirinkimo dalyviai: sąrašas pridedamas (1 lapas).
Viešo susirinkimo data: 2021-06-09
Viešo susirinkimo pradžia: 17:05 val.
Viešo susirinkimo pabaiga: 18:15 val.
Svarstyta: Gamybos paskirties pastato Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5J, statybos projekto
priešprojektiniai pasiūlymai.
Dalyvavo: Projektuotojo atstovai - PV Darius Saltonas, architektas Ramūnas Janauskas, UAB
„Archvizija“ direktorė Neringa Stroputė – Janauskienė, UAB „Litspringas“
įgaliotas atstovas
Benas Padvaiskas, Plungės savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėjas Tomas Jocys, gretimo sklypo gyventoja V. Š., gretimo sklypo gyventoja S. G.

Viešas susirinkimas:
Iki susirinkimo pradžios susirinkimo pirmininku paskirtas UAB
„Litspringas“ įgaliotas atstovas Benas Padvaiskas, sekretoriumi: Neringa Stroputė – Janauskienė.
Viešas susirinkimas atsižvelgiant į susidariusią situaciją šalyje (karantiną) vykdomas nuotoliniu
būdu
–
tiesiogine
transliacija
internetu,
vaizdo
transliavimo
nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/84086488424?pwd=am9PektMMWc2dWs5bGNnZjIrZWpJQT09.
Tiesioginis vaizdo transliavimas pradedamas 17.05 val. Prisijungę asmenys registruojami
dalyvių registracijos lape, dalyviai supažindinami su svarstymo nuotoliniu būdu tvarką.
Į viešą susirinkimą nuotoliniu būdu prisijungė Plungės savivaldybės administracijos
architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, gretimų sklypų gyventojai
(dalyvių sąrašas pridedamas).
UAB „Archvizija" architektas Ramūnas Janauskaskienė pristatė Gamybos paskirties pastato
Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5J, statybos projekto projektinius pasiūlymus, bei atsakė į
susirinkimo dalyvių pateiktus klausimus.
Baigus projektinių pasiūlymų pristatymą pasiūlė pateikti savo pasiūlymus ir pastabas.
Susirinkimo metu gretimų sklypų gyventojai ir Plungės savivaldybės administracijos
architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, klausė dėl poveikio aplinkai
atlikimo, dėl sanitarinės zonos nustatymo, kada nustatyta, kokio dydžio, kokiai veiklai. Tomas Jocys
siūlė pildant protokolą aiškiai atsakyti į išsakytus klausimus.
Susirinkimo davyviams buvo atsakyta į keliamus klausimus.

2019 metais vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, Aplinkos apsaugos agentūra 201905- rašto NR. (30.2)-A4E- priimta atrankos išvada gamybos plėtrai, Salantų g. 8 ir Stoties g. 5J,
Plungėje, Plungės m. sen., Plungės r. sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
2019 metais vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr. V-474, 45 punktu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Telšių departamento priimė sprendimą 2019 m. rugpjūčio 16 d., Nr. (8-11 14.3.4 E)
BSV-16202 dėl UAB „Litspringas“ planuojamos ūkinės veiklos –spyruoklių čiužiniams gamybos
plėtra, adresu Salantų g. 8 ir Stoties g. 5J, Plungė, veiklos galimybių. Gavus sveikatos apsaugos
ministerijos Telšių departamento sprendimą, sklypams Salantų g. 8 ir Stoties g. 5J buvo įregistruotos
sanitarinės apsaugos zonos.
Kadangi nuo pirminės antrankos nežymiai pasikeitė užstatymo plotai, dėl naujos poveikio
aplinkai vertinimo atrankos reikalingumo (nereikalingumo) buvo kreiptąsi į Aplinkos apsaugos
agentūrą. Aplinkos apsaugos agentūra 2021-04 pateikė atsakymą į paklausimą Nr. (30.2) –A4E.
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose plėtra neviršija 1 ha. Įvertinus informaciją apie PŪV
ir atsižvelgiant į tai, jog PŪV nepatenka į PAV įstatymo 1 ir 2 priedų veiklų rūšių sąrašus, kurioms
poveikis aplinkai privalo būti vertinamas arba kurioms turi būti atliekama atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo ir į tai, kad PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, bei nėra joms
artimoje aplinkoje, Agentūros nuomone, PŪV poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio
aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikia.
Įvertinus planuojamą plėtrą sklypuose Salantų g. 8 ir Stoties g. 5J, padidėjimas numatomas
0,656 ha. t.y. iki 1 ha., todėl sklypui nauja poveikio aplinkai atranka nereikalinga.
2019 metais atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyta sanitarinė apsaugos
zona, kuri sutampa su sklypo ribomis. Šiuo metu sanitarinė apsaugos zona yra įregistruota žemės
sklype Stoties g. 5J.
UAB ,,Litspringas" planuojama veikla, pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių numatoma
13.95 Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu planuojama
veikla nepapuola į veiklos rūšį, kuriai turi būti taikoma sanitarinė apsaugos zona.
Papildomai 2021 metais UAB “Aplinkos vadyba” UAB „Litspringas“ sklype, esančiame Stoties g.
5J, LT-90115 Plungė, planuojamai įrengti neaustinės medžiagos „Spunbond“ gamybos linijai
parengė planuojamos teritorijos aplinkos oro taršos vertinimo ir planuojamos teritorijos triukšmo
vertinimo ataskaitas.
Duomenis dėl numatomos taršos, remdamiesi analogiška gamykla, pateikė užsakovas.
Užsakovo atstovas taip pat informavo kad panašios gamyklos yra pastatytos daugelyje Europos
šalių.
Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną
nei PŪV teritorijoje, nei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų
žmonių sveikatos apsaugai.
Prognozuojama, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje ir ties nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribomis dienos, vakaro ir nakties metu
neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN
33:2011 1 lentelės 4 punktą.
Gyventojai klausė dėl duomenų atliktiems oro ir triukšmo ataskaitų skaičiavimams pateikimo
pagrįstumo, kas tuos duomenis pateikė, kodėl 4 lentelėje nurodytas Kinijos kažkokios dirbtuvėlės
adresas. Kodėl pateikti matavimai iš Kinijos.

Įgaliotas asmuo Benas Padvaiskas minėjo kad duomenys apie numatomą taršą yra gauta iš
įrangos galimtojo. Kinijos adresas nurodytas kaip indentiškos linijos, tik jos lokacija Kinija,
Šanhajus. Iš kur padarytas matavimas, iš kur linijos gamintojas pateikė informaciją iš ten ta
informacija ir imama.
Gyventojai klausė dėl panašių gamyklų dislokacijos. Ar panašios gamyklos yra Lietuvokje.
Įgaliotas asmuo Benas Padvaiskas minėjo kad panašių gamyklų Baltijos šalyse nėra, bet tokių
gamyklų yra daugelyje Europos valstybių Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Vokietijoje, Portugalijoje,
Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje,Danijoje, Čekijoje.
Gyventojai klausė, kodėl atliekant oro taršos sklaidos skaičiavimus, pastatas Pramonės pr.2
nurodytas kaip negyvenamas namas.
Architektas Ramūnas Janauskas atsakė, kad dėl duomenų tiklingumo reiktų kreiptis į
skaičiavimus atlikusią įmonę UAB“Aplinkos vadyba“, bet kokiu atveju minėtame pastate yra
įsikūrusi ir Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, pagal Plungės miesto bendrojo plano
sprendinius teritorijos Pramonės pr.2, žemės naudojimo paskirtis yra nurodyta – komercinių ir
pramonės – sandėliavimo obl. Obejekto pavaizdavimas kaip negyvenamas, neįtakoja atliktų
skaičiavimų rezultatų, pagal kuriuos suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek
be fono, tiek ir įvertinus foną nei PŪV teritorijoje, nei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore
neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.
Gyventojai klausta dėl projektuojamos gamyklos pastato atstumo iki sklypo ribos, .
Architektas Ramūnas Janauskas minėjo kad atstumas nuo projektuojamo pastato iki esamo
daugiabučio pastato yra apie 80-90 metrų.
Gyventojai išreiktė pageidavimas gamyklą statyti kitame sklype. Kad planuojamas pastatas per
arti. Kodėl pastatas nestatomas kitoje Salantų gatvės pusėje
Į pageidavimą statyti pastatą kitame sklype nebus atsižvelgta, planuojama teritorija pagal Plungės
miesto bendrojo plano sprendinius žemės naudojimo paskirtis yra nurodyta – komercinių ir
pramonės – sandėliavimo obl. Įregistruota sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis –
Kita: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, yra tinkama minėtam pastatui statyti.
Plungės savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Tomas Jocys klausė dėl medžių palei Stoties gatvę sodinimo galimybės, dėl dviračių takų įrengimo,
dėl automobilių mažinimo, dėl apšvietimo teritorijoje įrengimo.
Peržiūrėjus sklypo tyrinėjimų medžiagą, įvertinus didelį inžinerinių tinklų tankumą ir jų
apsaugos zonas, sodinti medžių eilę patei Stoties gatvę atsisakyta. Medžius galima būtų numatyti
patei naujai projektuojamą dviračių taką Stoties gatvėje. Šiuo metu sklypuose Salantų g. 8 ir Stoties
g. 5J, dviračių ir pesčiųjų takų sistema nenumatoma, ateityje atsiradus poreikiui bus įrengta.
Projektuojamoje Stoties gatvėje apšvietimo sprendiniai (atramos) yra suprojektuoti palei
projektuojamą sklypą. Papildomi sklypų apšvietimo sprendiniai šiuo metu projektuojami, ateityje
numatomi įgyvendinti.
Minėtos pastabos, pasiūlymai 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 praėjus daugiau kaip valandai nuo susirinkimo pradžios architektas Ramūnas
Janauskas 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.
18.15 val. viešo susirinkimo dalyviai atsijungė iš viešojo susirinkimo.

Nuspręsta:
teikti projektinius pasiūlymus pritarimui Plungės rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui
Viešo susirinkimo pirmininkas:

įgaliotas asmuo Benas Padvaiskas

Viešo susirinkimo sekretorius: Neringa Stroputė – Janauskienė

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMO VIEŠAME SUSIRINKIME
DALYVIŲ SĄRAŠAS
Objektas: Gamybos paskirties pastato Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5J, statybos projekto
priešprojektiniai pasiūlymai.
Viešo susirinkimo vieta: atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją (karantiną) viešas
susirinkimas vykdomas nuotoliniu būdu – tiesioginė transliacija internetu, vaizdo transliavimo
nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/84086488424?pwd=am9PektMMWc2dWs5bGNnZjIrZWpJQT09
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021-06-09, 17.05 val.
VIEŠO SVARSTYMO DALYVIAI
(susirinkimo metu prisijungę asmenys)

Eil.
Vardas ir pavardė
Nr.

Adresas, telefono numeris, el. pašto
adresas / atstovaujama institucija,
adresas, pareigos, telefono numeris, el.
pašto adresas

UAB „Litspringas“ įgaliotas asmuo
Benas Padvaiskas
UAB “Archvizija“ direktorė

1.

Benas Padvaiskas

2.
3.

Neringa
Stroputė-Janauskienė
Ramūnas Janauskas

4

Darius Saltonas

UAB “Archvizija“ projekto vadovas

5

Tomas Jocys

Plungės savivaldybės
administracijos architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

6.

V. Š.

7.

S. G.

Viešo susirinkimo pirmininkas:

UAB “Archvizija“ architektas

įgaliotas asmuo Benas Padvaiskas

Viešo susirinkimo sekretorius: Neringa Stroputė – Janauskienė

Parašas

Pasiūlymo
registracijos
numeris

VISUOMENĖS INFORMAVIMO GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO PLUNGĖS R. SAV.,
PLUNGĖS M., STOTIES G. 5J, STATYBOS. PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
VIEŠINIMO
PROCESO ĮVERTINIMAS
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5J. (skl. kad. 6854/0006:30)
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – Kita: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai.
Projektuotojas:
UAB "ARCHvizija", projekto vadovas Darius Saltonas, architektas Ramūnas Janauskas.
Statytojas:
UAB „Litspringas“.
Projektinių pasiūlymų viešinimas:
2021-05-10 Plungės rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje buvo
suderinta Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.
Nuo 2021-05-21 projektiniai pasiūlymai buvo paviešinti Plungės rajono savivaldybės interneto
puslapyje www.plunge.lt. Kartu buvo paskelbta informacija apie rengiamo projekto supažindinimą
su visuomene ir numatytas viešo susirinkimo laikas ir vieta ir prisijungimo būdas.
Nuo 2021-05-21 prie sklypo buvo įrengtas stendas su informacija apie planuojamus statinius žemės
sklype, rengiamo projekto supažindinimą su visuomene ir numatytas viešo susirinkimo laikas, vieta
ir prisijungimo būdas.
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima buvo susipažinti darbo dienomis nuo 09:00 iki
17:00 val. projektuotojo patalpose Plungės m. S. Nėries 29a, arba interneto puslapyje
www.plunge.lt. Stendo fotofiksacija, savivaldybės tinklapio ištrauka pateikiami kaip šio dokumento
priedai.
Viešas susirinkimas:
Viešas susirinkimas įvyko 2021 metų birželio 9 dieną 17:05 val. Plungės m. S. Nėries 29a, bei
atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją (karantiną) viešas susirinkimas vyko nuotoliniu būdu
–
tiesiogine
transliacija
internetu,
vaizdo
transliavimo
nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/84086488424?pwd=am9PektMMWc2dWs5bGNnZjIrZWpJQT09
Viešo susirinkimo pirmininkas: UAB „Litspringas“ įgaliotas asmuo Benas Padvaiskas.
Viešo susirinkimo sekretorius: Neringa Stroputė – Janauskienė.
Susirinkime dalyvavo: projektuotojo atstovai - PV Darius Saltonas, architektas Ramūnas Janauskas,
UAB „Archvizija“ direktorė Neringa Stroputė – Janauskienė, UAB „Litspringas“ įgaliotas atstovas
Benas Padvaiskas, Plungės savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėjas Tomas Jocys, gretimo sklypo gyventoja V. Š., gretimo sklypo gyventoja S. G.
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.
Viešo susirinkimo metu buvo svarstomi Gamybos paskirties pastato Plungės r. sav., Plungės
m., Stoties g. 5J, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Viešajame susirinkime priimti sprendimai:
1. Projektinių pasiūlymų sprendiniams, susijusiems su sklypo ir statinio rodikliais, pritariama.
2. Vieo susirinkimo protokole sukonkretinta informacija apie sanitarinės zonos nustatymą,
įregistravimą, keitimo galimybę.
3. Sanitarinės zonos nustatymas bus galutinai išsiaiškintas rengiant projektą.
4. Į gyventojų norą pastatą statyti kitame sklype, nebus atsižvelgta.
5. Peržiūrėjus sklypo tyrinėjimų medžiagą, įvertinus didelį inžinerinių tinklų tankumą ir jų
apsaugos zonas, sodinti medžių eilę patei Stoties gatvę atsisakyta.
6. Sklypo apšvietimo sprendiniai ateityje numatomi įgyvendinti.

Gamybos paskirties pastato Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5J, statybos projekto projektinių
pasiūlymų viešinimo procedūros laikomos įvykdytos tinkamai ir užbaigtos.

Užsakovas (arba įgaliotas atstovas) UAB „Litspringas“ įgaliotas asmuo Benas Padvaiskas
UAB „ARCHvizija“ direktorė Neringa Stroputė - Janauskienė________________

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
APIE VISUOMENEI SVARBIŲ
STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

STENDO PRIE SKLYPO FOTOFIKACIJA

RAŠTU GAUTŲ PASIŪLYMŲ, PASTABŲ IR PRETENZIJŲ REGISTRACIJOS
ŽURNALAS
Objektas: Gamybos paskirties pastato Plungės r. sav., Plungės m., Stoties g. 5J, statybos 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 Plungės m. S. Nėries 29a. darbo dienomis, 9:00‐17:00.
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 archvizija@gmail.com, arba paštu UAB „Archvizija“,
Plungės m. S. Nėries 29a.

Eil.
Nr.

Pasiūlymo,
pastabos,
pretenzijos,
pateikėjo
vardas,
pavardė

Pasiūlymo,
pastabos,
Pasiūlymo,
pretenzijos
pastabos,
pateikėjo adresas,
pretenzijos
telefono numeris /
pateikimo
atstovaujamos
registracijos
institucijos adresas, data ir Nr.
telefono numeris

Pasiūlymo,
pastabos,
pretenzijos
vertinimas

Pasiūlymo, pastabos,
pretenzijos
vertinimas

1.
2.
3.

UAB „ARCHvizija“ direktorė Neringa Stroputė - Janauskienė________________

