VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ
PROJEKTAVIMĄ
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Adresas: Gamyklos g. 2., Plungės r. sav., Nausodžio sen., Macenių k. (kad. Nr. 6874/0001:42
Varkalių k.v.)
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo esama paskirtis: Kita
Naudojimo būdas – 1. Atskirųjų želdynų teritorijos; 2. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama paskirtis: Esamų statinių sklype nėra
Statinio numatoma paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovės asistentas – Audrius Čereška, ace@be-live.lt, +370 641 61 504, UAB “Baltic
Engineers”
Projekto vadovės asistentė – Agnė Vyšniauskienė, avy@be-live.lt, +370 643 22795, UAB “Baltic
Engineers”,
Architektas – Mindaugas Martinkus, mm@metroforma.lt +370 643 62601, UAB “Metroforma”
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Vičiūnai ir partneriai“ Birutės g. 50, LT-90112 Plungė, Tel. +370 448 73170, El.paštas:
info@vici.lt
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB “Baltic Engineers” Naugarduko g. 98, Vilnius. (susitarus iš anksto ace@be-live.com)
Ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ Birutės g. 50, LT-90112 Plungė, (susitarus iš anksto
robertas.endrikas@vici.eu) iki 2022-05-25 d. 17:00 val.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2022-05-25 d. 17:00 val., raštu UAB “Baltic Engineers” Naugarduko g. 98, Vilnius, el. paštu
ace@be-live.lt
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Laikas: 2022-05-27 d. 15:00 val. Vieta: Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė,
Viešasis susirinkimas vyks internetu, Zoom platformoje. Nuoroda į susirinkimą:
https://us06web.zoom.us/j/82881411008
Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami
Plungės savivaldybės informacinėse sistemose

Viktorija Bogdanovienė
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Vardas, pavardė

