DAILIDŽIŲ GATVĖS ALYTAUS MIESTE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
VISUOMENĖS INFORMAVIMO
APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ
SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
ATASKAITA
Statytojas:
Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Užsakovas:
Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Projektuotojas:
UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 699 19380; Atsakingas
asmuo:
direktorius,
projekto
vadovas
Vitalijus
Aleksandrovas;
el.
paštas:
vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt tel. 8 699 61112
Projekto pavadinimas:
Dailidžių gatvės rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytaus mieste, Alytaus m. sav.
projektas
Projektavimo pagrindas:
Projektiniai pasiūlymai parengti, remiantis Užsakovo suformuota ir patvirtinta Projektinių
pasiūlymų rengimo užduotimi.
Projektavimo tikslas:
Parengti projektą pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintą Projektinių
pasiūlymų rengimo užduotį. Užduotyje nurodyta:
- Numatyti gatvės važiuojamosios dalies tvarkymą, įrengiant naują asfalto dangą; Gatvės
važiuojamosios dalies plotis – 5,0 m;
- Gatvės pradžia – sankryža su Jūratės gatve, gatvės pabaiga – Dailidžių g. 39 (gatvės
ilgis apie 0,670 km);
- Numatyti 1,50 m pločio šaligatvį kairėje gatvės pusėje;
- Kelkraščius numatyti apželdintus;
- Nuovažos įrengti iš trinkelių dangos;
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų
sutvarkymą (rekonstravimą ar perkėlimą), numatyti lietaus nuotekų šalinimo tinklų
įrengimą;
- Suprojektuoti gatvės apšvietimą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų
reikalavimus.
Viešinimas:
Vadovaujantis LR statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR 2017-11-07, į.k. 201717968), STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, atliktas
parengtų projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei. Viešinimas atliktas tokiais etapais:

1.

2.
3.

4.

Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus patalpintas Alytaus miesto
savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.alytus.lt 2019 m. spalio 30 d.
Pranešimo tekstas pateiktas priede Nr. 1;
Skelbimas apie parengtus projektinius pasiūlymus 2019 m. spalio 31 d. patalpintas
Dailidžių gatvėje; Stendo informacija ir vieta pateikta priede Nr. 2;
2019 m. lapkričio 20 d. 18 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos pastate,
adresu Rotušės aikštė 4, LT-62504 Alytus, įvyko projektinių pasiūlymų viešasis
aptarimas. Viešojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 3.
Viešojo susirinkimo dalyvių sąrašas pateiktas priede Nr. 4.

Projektuotojų atstovas

Vitalijus Aleksandrovas
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Priedas Nr. 1

PRANEŠIMAS
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus
„Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių)
projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Dailidžių gatvės rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų
statybos Alytaus mieste, Alytaus m. sav. projekto projektiniai pasiūlymai.
1. Statinių statybvietės adresas
Dailidžių g., Alytaus m., Alytaus r. sav.
_____________________________________________________________________________
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima
urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
Dailidžių gatvė – Susisiekimo komunikacijos: gatvės
_____________________________________________________________________________
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius
pasiūlymus
UAB „URBAN LINE“; direktorius/ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas
_____________________________________________________________________________
4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio autorius
Eismo saugumo skyriaus vadovė (Susisiekimo dalis) Barbora Kundelytė; el. paštas:
barbora.kundelyte@urbanline.lt; tel. 8 624 69375
_____________________________________________________________________________
5. Statytojas
Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės aikštė 4, LT-62504 Alytus; Atsakingas atstovas – Statybos skyriaus
vyriausioji specialistė Žaneta Stasionienė, tel. (8 315) 55 144, el. paštas: zaneta.stasioniene@alytus.lt
_____________________________________________________________________________
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
• Nuo 2019-10-30 d. iki 2019-11-20 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“ patalpose,
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 638 72796
• Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.alytus.lt)
_____________________________________________________________________________
7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių
pasiūlymų
Iki 2019-11-20 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
tel. 8 624 69375 arba el. paštu barbora.kundelyte@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu
_____________________________________________________________________________
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-11-20 d. 18:00 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Tarybos
posėdžių salėje, adresu Rotušės aikštė 4, LT-62504 Alytus
_____________________________________________________________________________

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3
DAILIDŽIŲ GATVĖS ALYTAUS MIESTE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
VISUOMENĖS DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
VIEŠAS SUSIRINKIMAS
PROTOKOLAS
2019 m. lapkričio 20 d. 18.00 val.
Posėdžio vieta – Alytaus miesto savivaldybės administracija, adresu Rotušės aikštė 4, LT-62504
Alytus.
Posėdžio pirmininkas – Vitalijus Aleksandrovas, UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas.
Dalyvauja – dalyvių sąrašas pridėtas (priedas Nr. 4).
SVARSTYTA: Dailidžių gatvės Alytaus mieste rekonstravimo projektas.
UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas pristatė projektinių pasiūlymų
sprendinius: numatyti gatvės važiuojamosios dalies tvarkymą, įrengiant naują asfalto dangą, gatvės
važiuojamosios dalies plotis – 5,0 m, gatvės pradžia – sankryža su Jūratės gatve, gatvės pabaiga –
Dailidžių g. 39 (gatvės ilgis apie 0,670 km), numatyti 1,50 m pločio šaligatvį kairėje gatvės pusėje,
kelkraščius numatyti apželdintus, nuovažas įrengti iš trinkelių dangos, numatyti betoninių gatvės
bordiūrų įrengimą, numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones: kelio
ženklus, horizontalų žymėjimą, esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių
inžinerinių tinklų sutvarkymą (rekonstravimą ar perkėlimą), numatyti lietaus nuotekų šalinimo tinklų
įrengimą, suprojektuoti gatvės apšvietimą, numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal
privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Suinteresuotos visuomenės atstovai išreiškė pageidavimus / pastabas:
1. Vytas Kvedaras, lapkričio 6 d. elektroniniu paštu pateikė pageidavimus / pastabas:
- pagal esamą situaciją numatyti įėjimą į sklypą adresu Dailidžių g. 11 (sklypo kad. Nr.
1101/5:13);
- numatyti įvažiavimą į sklypą adresu Dailidžių g. 11 (sklypo kad. Nr. 1101/5:13);
- 2,2 m į pietus nuo esamo elektros stulpo Nr. 200/7 numatyti įvažiavimą į sklypą adresu
Dailidžių g. 15 (sklypo kad. Nr. 1011/5:175).
Įvertinus gyventojo Vyto Kvedaro pageidavimus / pastabas, viešojo susirinkimo metu buvo pritarta ir
nuspręsta:
- pagal esamą situaciją numatyti įėjimą į sklypą adresu Dailidžių g. 11;
- numatyti įvažiavimą į sklypą adresu Dailidžių g. 11;
- numatyti įvažiavimą į sklypą adresu Dailidžių g. 15.
2. Jonas Karpavičius, lapkričio 21 d. elektroniniu paštu pateikė pageidavimus / pastabas:
- numatyti dvi nuovažas į sklypą adresu Dailidžių g. 24 (sklypas šiuo adresu yra padalintas, todėl
yra poreikis numatyti du įvažiavimus iš Dailidžių gatvės).

Priedas Nr. 3

Įvertinus gyventojo Jono Karpavičiaus pageidavimus / pastabas, buvo pritarta ir nuspręsta:
- numatyti dvi nuovažas į sklypą adresu Dailidžių g. 24.
3. Antanas Sadauskas, lapkričio 7 d. elektroniniu paštu pateikė pageidavimus / pastabas:
- Numatyti stovėjimo vietas automobiliams prie sklypo adresu Dailidžių g. 9. Šio prašymo
pagrindas – nedidelis sklypo plotas bei keli automobiliai šeimoje, kuriems statyti nėra vietos
sklypo ribose.
Įvertinus gyventojo Antano Sadausko pageidavimus / pastabas, viešojo susirinkimo metu buvo
nuspręsta:
- Nepritarti automobilių stovėjimo vietų įrengimui. Prašomos stovėjimo vietos nėra įtraukiamos į
šio projekto apimtį (šiuo projektu nėra finansuojamos).
Gyventojams į pateiktas pastabas atsakyta elektroniniu paštu.
Kiti viešinimo metu pateikti pageidavimai / pastabos:
- Įrengti nužemintus bortus nuo sklypo adresu Dailidžių g. 7 įvažiavimo iki sklypo adresu
Dailidžių g. 13 įvažiavimo;
- Būtina spręsti ties Dailidžių g. 9/11/13/15/17 sklypais susidarančių lietaus vandens sankaupų
problemą;
- Būtina įvertinti esamus drenažų tinklus, jų naikinimą bei atstatymą;
- Įrengti šulinius ties sklypų susikirtimais paviršinio vandens problemoms spręsti, įvertinti
klojamų lietaus kolektorių diametrą;
- Įvertinti kertamus želdinius bei juos atsodinti pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.
Įvertinus pageidavimus / pastabas, viešojo susirinkimo metu buvo nuspręsta:
- Numatyti nužemintus bortus nuo sklypo adresu Dailidžių g. 7 įvažiavimo iki sklypo adresu
Dailidžių g. 13 įvažiavimo;
- Projektavimo metu spręsti visas esamas bei potencialiai susidarančias paviršinio vandens
problemas;
- Projektavimo metu įvertinti esamus drenažų tinklus, jų naikinimą bei atstatymą;
- Projektavimo metu įrengti šulinius ties sklypų susikirtimais paviršinio vandens problemoms
spręsti, įvertinti klojamų lietaus kolektorių diametrą;
- Projektavimo metu įvertinti kertamus želdinius bei juos atsodinti pagal galiojančius
normatyvinius dokumentus.

Projektuotojų atstovas

Vitalijus Aleksandrovas

Vitalijus Aleksandrovas

Barbora Kundelytė
From:
Sent:
To:
Subject:

Vytas ir Aldona Kvedarai <va.kvedarai@gmail.com>
trečiadienis 2019 m. lapkritis 6 20:10
barbora.kundelyte@urbanline.lt
Pastabos dėl Dailidžių gt. rekonstrukcijos

Informuoju ,kad projekte nėra numatyta:
1.Įėjimo į sklypą adresu Dailidžių 11,kad Nr 1101/5:13,
Projektuoti pagal esamą situaciją.
2. Nėra įvažiavimo į sklypą adresu Dailidžių 15,kad.Nr 1011/5:175
Projektuoti įvažiavimą 2,2 m nuo elektros stulpo Nr200/7į pietų pusę.
Pagarbiai:sklypų savininkas Vytas Kvedaras
Dailidžių 11 ir Dailidžių 15
Alytus
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Barbora Kundelytė
From:
Sent:
To:
Subject:

Antanas Sadauskas <antansadauskas@gmail.com>
ketvirtadienis 2019 m. lapkritis 7 10:43
barbora.kundelyte@urbanline.lt
Dėl Dailidžių g., Alytus projekto

Laba diena.Esu Dailidžių gatvės 9-to namo gyventojas.Projektuojant sklypus buvo suprojektuota 6 sublokuoti
namai.Šiuo metu pastatyti 3 sublokuoti namai.Mano namas vidurinis ,sklypo plotas su užstatymu nesiekia 4 arų,iš
kiemo pusės- gražinti savininkams žemės sklypai ,kurie ateityje bus užstatyti pastatas ,privažiavimo iš kiemo pusės
neturėsiu.Prie savo namo (sklypo ribose) galiu pasistatyti tik vieną automobilį.Kita stovėjimo vieta įrengta ne sklypo
ribose.Šeimoje yra keletas vairuotoju ir automobilių,taip pat pas mane ir kaimynus atvyksta svečių.Tam ,kad
netrukdyti eismo ir nestatyti automobilių pravažiuojamoje kelio dalyje , prašau , prie sublokuotų namų suprojektuoti
automobilių statymo vietas.
Pagarbiai Antanas Sadauskas
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Barbora Kundelytė
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Karpavicius <j.karpavicius@ekspertika.lt>
ketvirtadienis 2019 m. lapkritis 21 14:25
barbora.kundelyte@urbanline.lt
Dėl Dailidės g. rekonstrukcijos.
Alytaus zemes dalinimas.pdf; Dailidziu 24, tvirtinimas.docx

Gerb. Barbora,
Norime pastebėti, kad sklypas Dailidžių g. 24, Alytuje yra padalintas 2016 metais, ir reikės dviejų įvažiavimų iš
Dailidžių gatvės.
Dalijimo dokumentus pridedame.
Pagarbiai,
Inžinierius Jonas Karpavičius
UAB "Ekspertika"
Baranausko g. 19, Kaunas
tel.: +370 650 28262
fax.: +370 37 380 100
www.ekspertika.lt

1

