PRANEŠIMAS
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento 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, informuojame,
kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio - nuotekų valyklos socialiniam būstui Šviesos g.
23, Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
1. Statinių statybvietės adresas
Šviesos g. 23, Naujasodžio k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo
sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
Kitos paskirties inžinerinis statinys
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie
projektinius pasiūlymus
MB “VK projektai”, Vilija Kaladinskienė, vilprojektai@gmail.com, tel. 868480370
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus
vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)

4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
Vilija Kaladinskienė, vilprojektai@gmail.com
(vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)

5. Statytojas
Jonavos rajono savivaldybės administracija
(fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens
buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
MB “VK projektai”, Lindiniškių g. 62, Lindiniškių k., LT-14181, Vilniaus r.,
vilprojektai@gmail.com tel. 868480370
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas,
www.jonava.lt
savivaldybės svetainės adresas)

7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
2021.12.02-2021.12.16 nuo 9.00 iki 16.00 darbo dienomis
Raštu MB “VK projektai”, Lindiniškių g. 62, Lindiniškių k., LT-14181, Vilniaus r.,
El.p. vilprojektai@gmail.com
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios padėties, viešasis svarstymas rengiamas nuotoliniu
būdu, pasitelkiant aktyvias vaizdo transliacijas.
Viešas susirinkimas įvyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2021 m. gruodžio
mėn. 16 d. 15.00 val. Nuoroda viešo svarstymo transliavimui:
https://us05web.zoom.us/j/87829703995?pwd=dC9tdXphS1JoQUhwQXFXNkc4ejJEUT09
(Susirinkimo ID 878 2970 3995, slaptažodis M5C2e9)
(adresas, laikas, viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda)

