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SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS
Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad
UAB „Atamis“ parengė projektinius pasiūlymus „PLUNGĖS MIESTO VYTAUTO IR PAPRŪDŽIO

GATVIŲ ATKARPŲ SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMO PROJEKTAS“ techniniam projektui.
Projektuojamo statinio adresas – Vytauto ir Paprūdžio g. Statybos rūšis – Rekonstravimas.
Tvarkant Vytauto g. numatoma įrengti 2 automobilių eismo juostas, dviračių ir pėsčiųjų takus.
Planuojama rekonstruoti aikštę prie Plungės rajono savivaldybės administracijos pastato, automobilių
stovėjimo aikštelę prie Šv. Jono krikštytojo bažnyčios fasadinės pusės architektūriškai pritaikant
visuomeniniam naudojimui. Gatvėje taip pat numatoma įrenti lygiagrečias automobilių parkavimo vietas prie
prekybos ir paslaugų paskirties pastatų. Numatoma sutvarkyti viešojo transporto sustojimo stoteles. Kartu su
gatve bus rekonstruojami lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklai.
Rekonstruojant Paprūdžio gatvę numatoma įrengti 1 vienpusio eismo juostą atkarpoje nuo Birutės skg. ir
Vytauto g., taip pat dvipusio eismo juostų gatvės atkarpą tarp Birutės skg. ir Paprūdžio g. 18 namo. Gatvėje
taip pat numatoma įrenti automobilių parkavimo vietas, bei pėsčiųjų takus. Kartu su gatve bus remontuojami
lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklai.
Rekonstruojama jungtis tarp Vytauto ir Paprūdžio gatvių adresu Vytauto g. 29. Rekonstruojama
automobilių stovėjimo aikštelė, pritaikoma infrastruktūra neįgaliesiems.
Statinio naudojimo paskirtis – gatvės, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, kiti
inžineriniai statiniai.
Projekto rengėjas - UAB ,,Atamis“ (Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (+370) 5 2728334, faksas
(+370) 5 2031280, adresas internete www.atamis.lt, el. p. info@atamis.lt).
Projekto vadovas Rimvydas Juodka, tel. 8-672 94003, el. paštas r.juodka@atamis.lt;
Architektas Algirdas Žebrauskas, tel. +37065232515, el. p. studija.arch@gmail.com.
Kontaktinis asmuo ir Projekto dalies vadovas Šarūnas Bakšys, tel. 862253594, el. p. s.baksys@atamis.lt.
Statytojas – Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė El. p.
savivaldybe@plunge.lt, kontaktinis asmuo – Architektas Tomas Jocys, tel. (8 448) 73138, el. paštas

architektas@plunge.lt.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti:
-

Plungės rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.plunge.lt;

-

Plungės rajono savivaldybėje adresu Vytauto g. 12, Plungė, 419 kab.

Pasiūlymus dėl techninio projekto projektinių sprendinių „PLUNGĖS MIESTO VYTAUTO IR

PAPRŪDŽIO GATVIŲ ATKARPŲ SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMO PROJEKTAS“ galima teikti
el. p.: s.baksys@atmis.lt; r.juodka@atamis.lt; info@atamis.lt; faksu (+370) 5 2031280, paštu adresu: UAB
„Atamis“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio mėn. 30 d. 17:10 val. adresu Vytauto g. 12, Plungės rajono
savivaldybės 2 aukšto Posėdžių salėje Nr. 200.

