JONIŠKIO MIESTO V. KUDIRKOS, PAKLUONIŲ IR STATYBININKŲ
GATVIŲ SANKRYŽOS REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
(pavadinimas)

Tiesioginės transliacijos metu naudojant „Zoom“ programinę įrangą

2021-05-11 16 val. 00 min.
(adresas, tikslus laikas)

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Viešo susirinkimo pirmininkas:
Viešo susirinkimo sekretorius:
Dalyvauja:

Kipras Daukantas, UAB „Atamis“ projekto dalies vadovas
Kipras Daukantas, UAB „Atamis“ projekto dalies vadovas
Projektuotojo ir Statytojo atstovai, visuomenė. Pridedamas
dalyvių sąrašas.

Viešo susirinkimo pradžia:

16 val. 00 min.

Darbotvarkė: 1. Pristatomas projektas; 2. Išklausomi pasiūlymai; 3. Priimami sprendimai.
TRUMPA PROJEKTO INFORMACIJA IKI VIEŠO SUSIRINKIMO:
2021 balandžio 19 d. Projektiniai pasiūlymai įstatymų nustatyta tvarka buvo pateikti viešinti
Joniškio rajono savivaldybės administracijai ir paskelbti
svetainėje

adresu:

Joniškio rajono savivaldybės interneto

https://www.joniskis.lt/NEKILNOJAMAS-TURTAS113830.

Iškabinti

skelbimai

planuojamų darbų teritorijoje.
VIEŠO SUSIRINKIMO EIGA:
Viešo susirinkimo pirmininkas Kipras Daukantas supažindino visuomenės atstovus su viešojo
susirinkimo tvarka bei projektinių pasiūlymų sprendiniais. Informavo, kad iki viešo susirinkimo
pabaigos, per visą visuomenės dalyvavimo statinių projektavimo procese laikotarpį nėra gauta
suinteresuotos visuomenės pasiūlymų ir pastabų dėl rengiamo projekto.
Projektuotojui pristačius projektinius pasiūlymus, visuomenės atstovai pateikė šiuos klausimus:
D. B. (dalyvių sąraše Nr. 1) pasiūlė Statybininkų gatvėje siaurinti šaligatvį, jungiantį
projektuojamas pėsčiųjų perėjas iš 3,0 iki 2,0 m pločio.
Atsakymas: Pasiūlymas priimtas. Šaligatvis nurodytoje vietoje siaurinamas iki 2,0 m pločio.
V. D. (dalyvių sąraše Nr. 3) pasiūlė išplatinti užvažiuojamąją vidinę žiedo dalį, iš 2,0 m iki
3,0 m, taip palengvinant sunkiojo transporto manevravimą žiede.
Atsakymas: Pasiūlymas priimtas. Vidinė žiedo užvažiuojamoji dalis iš granitinių trinkelių
išplatinama iki 3,0 m.
D. B. (dalyvių sąraše Nr. 1) pasiūlė sklandžiai prisijungti prie projekto „Pėsčiųjų ir dviračių
tako Statybininkų g., Joniškyje statyba“ ir pratęsti raudonos spalvos trinkelių dangą iki pėsčiųjų
perėjos, esančios Pakluonių gatvėje.
Atsakymas: Pasiūlymas priimtas. Raudonų trinkelių spalvos šaligatvis pratęsiamas iki

Pakluonių g.
V. D. (dalyvių sąraše Nr. 3) pasiūlė žiede projektuojamas eismo juostų atskyrimo saleles
įrengti iš granitinių trinkelių dangos vietoje betono trinkelių, užtikrinant salelių patvarumą ir
ilgaamžiškumą.
Atsakymas: Pasiūlymas priimtas. Eismo juostų atskyrimo salelės įrengiamos iš granitinių
trinkelių dangos.
V. D. (dalyvių sąraše Nr. 3) pasiūlė prailginti darbų vykdymo ribą Statybininkų gatvėje per 2
metrus, miesto centro link.
Atsakymas: Pasiūlymas priimtas. Darbų vykdymo riba pratęsiama per 2 metrus.
D. B. (dalyvių sąraše Nr. 1) pasiūlė patrumpinti eismo juostų atskyrimo salelę V. Kudirkos
gatvės pietinėje dalyje, užtikrinant patekimą į privatų sklypą.
Atsakymas: Pasiūlymas priimtas. Eismo juostų atskyrimo salelė patrumpinama per 2 metrus.
A. A. (dalyvių sąraše Nr. 4) pasiteiravo dėl paviršinių nuotekų sprendinių V. Kudirkos
gatvės pietinėje pusėje – pagal esamą situaciją, nuo gatvės vanduo surenkamas grioviais ir atiteka iki
sankryžos.
Atsakymas: Techninio darbo projekto metu bus suprojektuotas paviršinio vandens
nuleistuvas iš esamo griovio ir pajungiamas į naujai projektuojamus lietaus nuotekų tinklus.
L. R. (dalyvių sąraše Nr. 2) pasiteiravo, kokia numatyta statybos darbų kaina?
Atsakymas: Projektinių pasiūlymų etape, projekto sąmata nėra rengiama, nes nėra galutinai
aiškios darbų apimtys. Tiksli statybos darbų kaina bus pateikiama techninio darbo projekto metu.
IŠVADA:
Projektuotojas apie Visuomenei svarbaus statinio projektavimą, visuomenę informuotavo
remiantis teisės aktuose nustatytomis nuostatomis
NUTARTA:
Visuomenės informavimo apie numatomą statinio projektavimą procedūra atlikta pagal visus
STR ,,1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus.

PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr. 1 Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas;
2. Priedas Nr. 2 Stendas su viešinimo informacija;
3. Priedas Nr. 3 Skelbimas savivaldybės svetainėje;
4. Priedas Nr. 4 Skelbimas apie parengtus projektinius pasiūlymus;
5. Priedas Nr. 5 Viešinimo procedūros fotofiksacijos.

Viešo susirinkimo pabaiga:

17 val. 00 min.

Viešo susirinkimo pirmininkas:
(pareigos)

Kipras Daukantas
(parašas)

Viešo susirinkimo sekretorius:
(pareigos)

(vardas, pavardė)

Kipras Daukantas
(parašas)

(vardas, pavardė)

