VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO
PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ „POILSIO PASKIRTIES
PASTATO KLAIPĖDOS R. SAV. KRETINGALĖS SEN., KARKLĖS K., PLACIO
G. 41F STATYBOS PROJEKTAS"
Naujai statomo statinių statybvietės adresas:
Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen.,Karklės k.,Placio g. 41F, Bendras žemės sklypo Placiog.41kadastrinis Nr.
5528/0003:337.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, Naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:
Statinio naudojimo paskirtis – poilsio paskirties. Kategorija –neypatingasis. Nauja statyba.
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus,
vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
E. Varpučianskienės individuali veikla, vykdymo pažyma Nr.(18.51)L12-91,2010-02-01 Alksnynės 5b25, LT, Klaipėda, el. paštas areugenija@gmail.com, tel. +370 687 40633 .
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovė Eugenija Varpučianskienė, el. paštas areugenija@gmail.com, tel.+370 687 40633.
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės
adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Alina Krasnaja , tel. Nr. +370 65013684, el. paštas Luna84@yandex.ru, Klaipėda, Ligoninės g. 13-22.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2022-06-08 imtinai nuo 9.00
iki 15.00 val. iš anksto susitarus adresu: Klaipėda, Taikos pr. 24-304, tel.: +370 687 40633.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje:
https://www.klaipedos-r.lt Terminas 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami raštu Klaipėda, Taikos pr. 24-304, tel.: +370 687 40633
projekto vadovei E. Varpučinskienei arba el. paštu areugenija@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00
iki 15.00 val. Pasiūlymo teikimo terminas iki 2022-06-08 imtinai.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas numatomas 2022-06-16 15:00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
posėdžių salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai arba nuotoliniu būdu , nuoroda
meet.google.com/ufb-yefw-xqo

