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 Kelio meistro kontoros pastato 1B1p (unikalus Nr.
4693-5000-7010), Jonavoje, Stoties g. 27, negyvenamosios patalpos - administracinės, dalies
patalpų (I-1; I-2; I-3) paskirties keitimo iš administracinės į gamybos paskirtį (dantų technikos
laboratoriją), atliekant paprastojo remonto darbus, projektas projektiniai pasiūlymai.
1. Statinių statybvietės adresas
Stoties g. 27 Jonavoje;
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2109-25897
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo
sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtie- administracinė
Nauja dalies patalpų (I-1;I-5;I-3) pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybinė (dantų
technikos laboratorija)
Statinio kategorija – neypatingasis
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti
apie projektinius pasiūlymus
Kęstutis Kuzminskas, el.p.: kestutisarch@gmail.com, tel.+37068634925, IVVP Nr. (11.303.3.4)-T45-1 Taikos g. 4, Prienai______________________________________________
(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)
Projekto vadovas Kęstutis Kuzminskas_, el. .p. kestutisarch@gmail.com
(vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)

5. Statytojas
V.K.______________________________________________________________________
(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
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima stende įrengtame adresu: Stoties g. 27,
Jonava, tel. +37067970084. Stendas prieinamas ištisą parą. Taip pat savivaldybės
internetiniame puslapyje (www.jonava.lt)
(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
Visuomenės atstovai pastabas, pageidavimus ar pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
gali teikti projektuotojui el.p. kestutisarch@gmail.com iki viešo susirinkimo ir susirinkimo
metu.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas įvyks adresu: Stoties g.27, Jonava, 2021 m. lapkričio 26 d. 15 val.
(adresas, laikas, viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda)

