Priedas Nr. 3
DVIRAČIŲ KALNELIŲ TRASŲ ALYTAUS JAUNIMO PARKE, ALYTAUS M. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
VISUOMENĖS DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS VIEŠAS SUSIRINKIMAS

PROTOKOLAS
2019 m. balandžio 16 d. 17.30 val.
Alytus
Posėdžio vieta – Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarybos salė, adresu Rotušės a. 4, Alytus.
Posėdžio pirmininkas – Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, UAB „URBAN LINE“ direktoriaus pavaduotoja/ projekto koordinatorė;
Dalyvauja – dalyvių sąrašas pridėtas (priedas Nr. 4).
SVARSTYTA: Dviračių kalnelių trasų Alytaus Jaunimo parke, Alytaus m. sav. statybos projektas.
UAB „URBAN LINE“ direktoriaus pavaduotoja/ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė pristatė
projektinių pasiūlymų sprendinius: numatyta įrengti dviejų dviračių kalnelių trasų kompleksą Alytaus Jaunimo parke, šalia
esamos riedutininkų aikštelės, abipus Parko gatvės. Trasų kompleksą sudaro vaikams ir pradedantiesiems skirta trasa bei
pagrindinė „veidrodinio“ dizaino trasa. Projektuojamos trasos bus tinkamos miesto, bmx, balansiniams ir kalnų dviračiams,
didžiajai daliai riedlenčių, riedučiams, paspirtukams. Numatyta trasų danga – asfaltas.
Keliems suinteresuotos visuomenės atstovams kilo klausimai dėl Jaunimo parke esančių riedutininkų ir parkūro
aikštelių bei šiuo projektu numatytų dviračių kalnelių trasų apšvietimo bei mažosios architektūros elementų. Pasak aikštelių
naudotojų, esama sporto aikštelių teritorija turi tik vieną šviestuvą, kurio neužtenka visos plečiamos sporto aikštelių
teritorijos apšvietimui tamsiuoju paros metu. Ypatingai atkreiptinas dėmesys, kad sporto aikštelėmis daugiausiai naudojasi
paaugliai, o Parko g. galima pasiekti ir netoli esančią vaikų žaidimų aikštelę, todėl apšvietimui pagerintų tiek sportuojančių
žmonių, tiek gatve praeinančių pėsčiųjų judėjimo sąlygas.
Kitas iškeltas klausimas, susijęs su suoliukų bei šiukšlinių įrengimu. Šiuo metu prie sporto aikštelių yra atvežti
suoliukai iš miesto sodo parko, tačiau jų trūksta, ypatingai atkreipiant dėmesį, kad teritorija yra plečiama. Kartu su suoliukais
būtina didinti ir šiukšlinių skaičių, kad aplinka išliktų švari.
Dalyvavę Užsakovo (Alytaus m. sav. adm.) atstovai paaiškino, kad mažosios architektūros ir apšvietimo įrengimas
įtrauktas į kitų projektų, vykdomų Jaunimo parke, apimtis, o šiuo projektu jų įrengimas nėra numatytas (nepatenka į
projektavimo apimtis).
Viešasis susirinkimas prasidėjo laiku ir fiksuojama, kad yra laikomas įvykęs.
Motyvuotų pastabų nebuvo gauta, todėl nutarta toliau vykdyti projekto įgyvendinimo etapus.

Projekto koordinatorė

A. Griškevičiūtė-Gečienė

