INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ
Informuojama, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus
„Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių
(jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis pradedamas rengti „Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 6894-9000-2019)
Dariaus ir Girėno g. 12, Plungės m., rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą projektas“.
Statinio projekto pavadinimas:
Vieno buto gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 12, Plungės m., rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą
projektas.
Statybvietės adresas:
Dariaus ir Girėno g. 12, Plungės m. (žemės sklypo kad. Nr. 6854/0004:190).
Statinio paskirtis:
Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė.
Statinio kategorija:
Neypatingas statinys.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio
informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovė – architektė Asta Vaitkutė, veikianti pagal IVVP Nr.: 041263, Tel. Nr.: 8 674 79167, el.p.:
asta.arc@gmail.com
Statytojo duomenys:
V. D., įgaliotas asmuo Asta Vaitkutė, Tel. Nr.: 8 674 79167, el.p.: asta.arc@gmail.com
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Plungės rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.plunge.lt, skiltyje „Visuomenei svarbių
statinių projektiniai pasiūlymai“ arba iš anksto suderinus laiką tel. 8 674 79167 projektuotojo biure adresu Ramygalos g.
15-14, III aukštas, Panevėžys, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
Pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka:
Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu adresu asta.arc@gmail.com per visą visuomenei susipažinti su projektiniais
pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus privalo nurodyti:
vardas, pavardė (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes,
kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 18 d., 15:00 val. Plungės rajono
savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vytauto g. 12, Plungė. Jei Lietuvoje bus paskelbtas karantinas,
susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per Zoom programėlę.
Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/3623489907?pwd=em1wc0JVdUVrQm56ZVByd013RUhxQT09
Meeting ID: 362 348 9907
Passcode: Va5QV0

