SKELBIMAS
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame,
kad yra parengti projekto: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3213 Kuliai–Šiemuliai–
Gaudučiai ruožo nuo 0,691 iki 1,850 km, kuriam Kulių miestelyje suteikti Aušros ir Liepų
gatvių pavadinimai, rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas“ projektiniai
pasiūlymai.
1. Statinių statybvietės adresas
Kulių miestelis, Plungės r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių
išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta).
2.1. Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3213 – susisiekimo komunikacijos: keliai ir
gatvės; nuotekų šalinimo tinklai – inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti
apie projektinius pasiūlymus
UAB „PLENTPROJEKTAS“; Inžinierius Laurynas Dudavičius; el. paštas:
laurynas.dudavicius@plentprojektas.lt; tel. 865558750.
4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
Projekto vadovas Aivaras Vilkelis; el. paštas: aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt;
tel. 861855445.
5. Statytojas
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel.
852329600.
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
• Nuo 2020-09-23 d. iki 2020-10-08 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB
„PLENTPROJEKTAS“ patalpose, Gedimino pr. 41-1, Vilnius; tel. 865558750;
• Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.plunge.lt).
7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020-10-08 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val., UAB „PLENTPROJEKTAS“,
Gedimino pr. 41-1, Vilnius; tel. 865558750 arba el. paštu
laurynas.dudavicius@plentprojektas.lt, bei viešojo susirinkimo metu.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas įvyks 2020-10-08 d. 17:30 val. Kulių Kultūros Centro salėje
adresu J. Tumo–Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. sav.*
* Jei dėl nustatytų apribojimų renginiams nebus galima vykdyti viešojo susirinkimo,
visuomenės informavimas apie atliktus projektinius pasiūlymus bus atliekamas nuotoliniu
būdu. Informacija apie prisijungimo galimybes bus paskelbta Plungės rajono
savivaldybės interneto svetainėje.

