Stendo įrengimo data: 2022-06-23
Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2022-07-08
INFORMACIJA SKELBIMUI
Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, Jurbarko r. sav.,
Girdžių sen., Dargių k., statybos projektas
Projektuojamų statinių/įrenginių sąrašas
Meteorologinių matavimų stiebas:
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai statiniai;
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;
Kito statinio pogrupis pagal paskirtį – meteorologinių matavimų stiebas;
Statinio kategorija – ypatingasis statinys (laikinasis statinys).
Žemės sklypas
Adresas: Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Dargių k.;
Registro Nr.: 94/13883;
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 9410-0006-0058;
Žemės sklypo kadastro numeris: 9410/0006:58;
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio;
Žemės sklypo naudojimo būdas: Žemės ūkio;
Žemės sklypo plotas: 13,9847 ha.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)
įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Tomas Danielius atestato Nr. 26478, el.
paštas tomas.danielius@enpro.lt, tel. 8 615 68525; PVA Audrius Tarvydas, el. paštas
audrius.tarvydas@enpro.lt , tel. 8 648 62711 Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165
Kaunas.
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio
asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „MB Energija“, į/k 302808371, Šeškinės g. 22A, Vilnius, tel. 8 698 15245.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Jurbarko rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.jurbarkas.lt arba Islandijos
pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 615 68525, darbo dienomis nuo 9.00-15.00
iki 2022-07-08.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai
projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2022-07-08 elektroninio pašto adresu info@enpro.lt
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi
nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis
(elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3.
informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam
teikiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas 2022-07-08, 15:00, nuotoliniu būdu.
Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ“ 681. Statytojui pageidaujant, naudojant telekomunikacijų galinius
įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai transliacijos nuotoliniu
būdu šiame skyriuje nustatyta tvarka, pateikiant transliacijos nuorodą.
Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda pateikiama žemiau:
https://.zoom.us/j/86008602548
Prisijungus, susirinkimo pirmininkas arba sekretorius „Chat“ laukelyje paprašys Jūsų
prisistatyti plačiau ir nurodyti savo kontaktinius duomenis tam, kad būtų galima įtraukti
Jus kaip dalyvį.
;

Prisijungimo prie nuotolinio viešo susirinkimo instrukcija:
Registracija į susirinkimą:
1. Suveskite skelbime nurodytą nuorodą savo interneto naršyklėje arba paspauskite ant nuorodos prie skelbimo savivaldybės puslapyje:
https://zoom.us/j/95415511296
2. Pateikiu paaiškinimus ką reikia suvesti atidarytame laukelyje norint prisiregistruoti į susirinkimą:

3. Reikia pasirinki ar susirinkimą norite stebėti per programėlę (papildomai parsiųstą aplikaciją) ar per savo naršyklę:

4. Kai prisijungsite nepamirškite prisistatyti „Chat“ laukelyje parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima įtraukti Jus kaip dalyvį;

