
   

 

Stendo įrengimo data:    2022 12 18 

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2023 01 04  

INFORMACIJA SKELBIMUI GELEŽINKELIO ELEKTROS KONTAKTINIS TINKLAS 

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110/27,5 kV Tarvainių Traukos transformatorių pastotės Plungės r. sav., Paukštakių sen., Lankos Lauko k., naujos statybos 

projektas 

Žemės sklypo adresas: Plungės rajono savivaldybė 

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 6827/0005:181 Grumblių k.v. 

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. 

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos 

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba; 

Statinio būsima kategorija: Ypatingasis statinys; 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 9.6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai 

tinklai, kiti 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: 

Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. Nr. +37069939087, el. paštas: slomakovas@inabelec.lt įgaliotas atstovas Sergejus 

Lomakovas. 

SPV Ričardas Padegimas, tel. +37061006322, el. paštas: ricardas.padegimas@e-pi.lt  
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 

AB „LTG INFRA”, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, +370 5 2693353, info@ltginfra.lt  

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, +370 707 02171, info@litgrid.eu   

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2023 01 04 Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.plunge.lt 

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: 

Iki 2023 01 04 darbo dienomis 9:00-17:00 Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, el. paštas: slomakovas@inabelec.lt,  mob. tel. 

+37069939087, arba iš anksto susiderinus telefonu Nr. +37069939087, supažindinimas vyktų Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė. 

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. 

vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo 

grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2023 01 04. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):  

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2023 01 04 15:00 Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė. Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO 

EKSPERTIZĖ“  68
1
.: Statytojui pageidaujant susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu: 

meet.google.com/nyf-nqaj-zjv  
 

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį. 

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.google.com/meet/answer/9303069?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en  
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