2019-10-24 Informuojame apie administracinės paskirties pastato rekonstravimą keičiant paskirtį į
poilsio Jūratės g. 15, 17, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP JŪRATĖS G. 15, 17, PALANGOJE
Administracinės paskirties pastato (01) rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio Jūratės g. 15 Palanga ir
poilsio paskirties pastato (02) rekonstravimo Jūratės g. 17, Palanga projektas projektiniai pasiūlymai
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Jūratės g. 15, Palanga, kadastrinis
numeris : 2501/0027:264 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo paskirtis – Kita,
Naudojimo būdai: Rekreacines teritorijos; Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo
paskirtis: 01 Pastatas Jūratės g. 15– Poilsio pastatas su gyvenamosiomis patalpomis butais (Statinio
klasifikatorius - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 7.13 ir dalies patalpų 6.3). Numatomas
paskirties keitimas: keičiant pastato paskirtį iš Administracinės į Poilsio.
02 Pastatas Jūratės g. 17 – Poilsio pastatas su gyvenamosiomis patalpomis butais (Statinio klasifikatorius
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 7.13 ir dalies patalpų 6.3). Projektinius pasiūlymus
parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie
projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Tomas
Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com
UAB “RA studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas. Projekto vadovas/ArchitektasRimas
Adomaitis tel: +370 68757772, Rimas@rastudija.com; Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės
pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto
adresas, telefono Nr.): UAB „Palangos Agila“ įm. k: 252487910, Jūratės g. 15, Palanga Tel.:861022222,
info@palangosbustas.lt Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: S.
Daukanto g. 21, Palanga; +37068683590, +370 61022222, 8:00 iki 17:00 Informacija, iki kada ir kokiu
būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių
pasiūlymų: Pasiūlymai teikiami raštu adresu : Taikos pr. 21B, Kaunas; Jūratės g. 15, Palanga
El. p. : Tomas@rastudija.com; info@palangosbustas.lt
iki 2019-07-31dienos 17:30 val. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas
įvyks 2019-11-13 dieną17:30 val. adresu S. Daukanto 21, Palanga, Viešbučio „Alka“ konferencijų salėje.
Projektinis pasiūlymas
Vizualizacija
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-24 10:06:45
2019-10-14 Informuojame apie projektinius pasiūlymus Administracinio pastato, Paliepgirių kel. 8C,
Palangoje.
PP PALIEPGIRIŲ KEL. 8C
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Administracinio pastato,
Paliepgirių kel. 8C, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Paliepgirių kel. 8C,
kadastrinis Nr.: 2501/0017:173; sklypo plotas 0,2000 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų
teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamieji (administracinės paskirties pastatas)
(7.2.), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F-R1, Palanga.
Direktorius Tomas Knieža, tel. 8-620-87911, el. paštas: info@baltijosprojektai.lt
Statytojas: S. G; R. G (fiziniai asmenys).
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Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g.
1F-R1, Palangoje, darbo dienomis 9.00 - 17.00 val. iki 2019-11-04. Tel.: 8-620-87911, el .paštas
info@baltijosprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-11-04 UAB “Baltijos regiono projektai”
patalpose, Malūno g. 1F-R1, Palangoje, 17.00 val.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-14 16:57:15
2019-10-14 Informuojame apie statinių projektavimo Šventosios g. 27, 27A, 27B, 27C, 27D, Palangoje,
projektinius pasiūlymus
PP ŠVENTOSIOS G. 27, 27A
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio paskirties pastatų
adresu: Šventosios g. 27, 27A, 27B, 27C, 27D, Palangoje, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo
ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Numatomi projektuoti statiniai:
Poilsio paskirties pastatas adresu: Šventosios g. 27, Palangoje, kadastrinis Nr: 2501/0012:155,
sklypo plotas 0,1682 ha.
Poilsio paskirties pastatas adresu: Šventosios g. 27A, Palangoje, kadastrinis Nr: 2501/0012:156,
sklypo plotas 0,1550 ha.
Poilsio paskirties pastatas adresu: Šventosios g. 27B, Palangoje, kadastrinis Nr: 2501/0012:157,
sklypo plotas 0,1709 ha.
Poilsio paskirties du pastatai adresu: Šventosios g. 27C, Palangoje, kadastrinis Nr: 2501/0012:158,
sklypo plotas 0,1669 ha.
Poilsio paskirties pastatas adresu: Šventosios g. 27D, Palangoje, kadastrinis Nr: 2501/0012:159,
sklypo plotas 0,1529 ha.
Projektinius
pasiūlymus
parengė:
UAB
S.
Juškos
architektūros
studija,
įmonės
kodas 133660424, adresas: M. Valančiaus g,21, LT-44275, Kaunas. Projekto vadovas: Stasys Juška, tel.
8-687-95505, el. paštas: stasysj1@gmail.com
Statytojas: A. Liatuko komercijos įmonė, įmonės kodas 172274160, adresas: Vyšnių g. 3, Viduklė, LT60350 Raseinių r.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M.
Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val. iki 2019-10-30. Tel.: 8-687-95505,
el. paštas: stasysj1@gmail.com.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:
stasysj1@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT-44275
Kaunas, arba įteikiami tiesiogiai viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-10-30, 17.30 val. adresu: Šventosios g. 27 Palangoje (Šventojoje).
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-14 13:58:49
2019-10-09 Informuojame apie Sandėlio paskirties pastato rekonstravimo keičiant paskirtį į viešbučio
paskirties pastatą, Virbališkės tak. 3H, Palangoje, projektinius pasiūlymus
VIRBALIŠKĖS TAK. 3H, PALANGOJE, PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
Visuomenės informavimas apie Sandėlio paskirties pastato rekonstravimo keičiant paskirtį į viešbučio
paskirties pastatą, Virbališkės tak. 3H, Palanga
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Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Virbališkės tak. 3h. Palanga, (kad. Nr. 2501/00288-0076)
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
komercinė
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama- sandėlis, nauja-viešbutis
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio
informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB “URBAN ARCHITECTS”, Antakalnio 4A, Vilnius, el.p. info@urbanarchitects.lt, tel. nr. 8 5 238
3383
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio
asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB Indema , Mėnulio g. 11, Vilnius 04326 ; tel. nr. (8-655) 01019
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Iki 2019-10-29 Vytauto g. 112, 00153, Palanga , tel. 8 5 238 3383
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2019-10-29 Vytauto g. 112, 00153, Palanga. arba el.p info@urbanarchitects.lt
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2019 m spalio mėn. 29 d. 17.00 val. Vytauto g. 112, 00153, Palanga.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-09 14:28:05
2019-10-08 Informuojame apie dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, paskirties keitimo į
daugiabutį namą, neatliekant statybos darbų Alksnių g.9, Palangoje, projektinį pasiūlymą.
PROJEKTINIS PASIŪLYMAS ALKSNIŲ G. 9, PALANGOJE
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO SU POILSIO
PATALPOMIS, PASKIRTIES KEITIMO Į DAUGIABUTĮ NAMĄ, NEATLIEKANT STATYBOS
DARBŲ ALKSNIŲ G. 9, PALANGOJE PROJEKTĄ
Adresas: Alksnių g.9, Palanga. Žemės sklypo Kad. Nr. 2501/0024:191.
Projektuotojas: UAB “Aštuntukas” Į/K. 304421544.
Projekto vadovė: Lina Slapikienė, el. p.: 8astuntukas8@gmail.com, tel.nr.: +370 656 97186.
Statytojas: įgaliotas asmuo J.B.
Statinio esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: buvusi paskirtis – gyvenamoji (dviejų butų
gyvenamojo pastato su poilsio patalpomis), būsima paskirtis – gyvenamoji (daugiabučių).
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2019 m. spalio 11 d. iki 2019 spalio 24 d. imtinai
Alksnių g.9 Palangoje (prieš atvykstant prašome pranešti tel.nr.: +37065697186). Pasiūlymus ir pastabas
iki 2019-10-25 d. prašome teikti el. p.: 8astuntukas8@gmail.com.
Viešas susirinkimas įvyks žemės sklype (Kad. Nr. 2501/0024:191) adresu Alksnių g. 9 Palangoje, 2019
m. spalio 25 d. 18 val.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-08 09:07:33
2019-10-07 Informuojame apie parengtus svečių namų su gyvenamosiomis patalpomis, Druskininkų g.
11B, Palangoje, projektinius pasiūlymus
PP DRUSKININKŲ G. 11B, PALANGA
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Svečių namų su
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gyvenamosiomis patalpomis, Druskininkų g. 11B, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų
visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Druskininkų g. 11B,
kadastrinis Nr: 2501/0022:34; sklypo plotas 0,1973 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Komercinės paskirties objektų
teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai (7.1.) - trumpalaikio
apgyvendinimo pastatai (svečių namai), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto
vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el. paštas: info@vrprojektai.lt
Statytojas: fiziniai asmenys L. Č.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g.
120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-10-21. Tel.: 8-698-83701, el. paštas
info@vrprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-10-21, 17.30 val. UAB „Vakarų regiono projektai“
patalpose, Vytauto g. 120-7, Palanga.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-07 09:50:08
2019-09-27 Informuojame apie poilsio pastato paskirties keitimo į vieno buto gyvenamojo namo su
kavinės patalpomis kapitalinio remonto projekto, J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje, projektinius
pasiūlymus.
PP J. BASANAVIČIAU G. 44
PROJEKTUOTOJAS: V. Jokubauskienė, dirbanti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą
Nr.(18.51) L 12-93 e-mail: bjokubauskis7@gmail.com , m. tel. 8 686 02620
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): B. B. e-mail: rogita 73@gmail.com,
OBJEKTO ADRESAS: PALANGA, J. BASANAVIČIAUS G. 44 KVR unikalus objekto kodas 32475
OBJEKTO ESAMA PASKIRTIS: POILSIO PASTATAS
OBJEKTO BŪSIMA PASKIRTIS: VIENO BUTO GYVENAMAS NAMAS SU KAVINĖS
PATALPOMIS
SVARSTOM PROJEKTO PAVADINIMAS:
POILSIO PASTATO PALANGOS M.,
J. BASANAVIČIAUS G. 44 (KVR unikalus objekto kodas 32475) PASKIRTIES KEITIMO Į VIENO
BUTO GYVENAMĄJĮ NAMĄ SU KAVINĖS PATALPOMIS KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.
SUPAŽINDINIMO SU PROJEKTINIAIS : KLAIPĖDA , KEPĖJŲ G. 11A
PASIŪLYMAIS VIETA IR LAIKAS: 9.00- 17.00 , m.t. 8 686 02620 arba interneto svetainėje:
www.palanga.lt
VIEŠO
SUSIRINKIMO
VIETA IR
LAIKAS: PALANGA, VYTAUTO
g. 112,
PALANGOS M. SAVIVALDYBĖ, 2019m. spalio 22 d. (antradienį), 17.00 val.
Projektinis pasiūlymas 1 dalis
Projektinis pasiūlymas 2 dalis
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-30 10:22:56
2019-09-16 Informuojame Šventosios jūrų uosto angaro, krantinės tvirtinimo, slipo, valčių nuleidimo
įrenginio Prieplaukos g. 26, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Šventosios jūrų uosto angaro
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(valčių priedangos), krantinės (žvejybos iškrovimo vietos) tvirtinimo, slipo, valčių nuleidimo įrenginio
adresu: Prieplaukos g. 26 Palangoje, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo
su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Prieplaukos g. 26 Palangoje, kadastrinis Nr:
2501/0005:207; sklypo plotas 15.3365 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (3.26.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius
pasiūlymus
parengė:
UAB
S.
Juškos
architektūros
studija,
įmonės
kodas 133660424, adresas: M. Valančiaus g,21, LT-44275, Kaunas. Projekto vadovas: Stasys Juška, tel.
8-687-95505, el. paštas: stasysj1@gmail.com
Statytojas: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, įmonės kodas 125196077 ,
adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M.
Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val. iki 2019-10-08. Tel.: 8-687-95505,
el. paštas: stasysj1@gmail.com.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:
stasysj1@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT-44275
Kaunas, arba įteikiami tiesiogiai viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-10-08, 17.00 val. adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-16 10:17:02
2019-09-12 Informuojame apie parengtus gyvenamojo namo Vytauto g. 118-6, Palangoje, projektinius
pasiūlymus
PP VYTAUTO G. 118, PALANGA
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Gyvenamojo namo, Vytauto
g. 118-6, Palangoje, kapitalinio remonto projekto, keičiant buto Nr. 6 (unikalus Nr. 2595-80087018:0005) paskirtį iš gyvenamosios į gydymo, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 118-6.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabutis gyvenamasis namas (6.3.) pagal STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto
vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el. paštas: info@vrprojektai.lt
Statytojas: fiziniai asmenys L. J, O. J.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g.
120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-09-27. Tel.: 8-698-83701, el. paštas
info@vrprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-09-27, 17.30 val. UAB „Vakarų regiono projektai“
patalpose, Vytauto g. 120-7, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-12 13:37:36
2019-09-12 Informuojame apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant
statinių projektinius pasiūlymus Ronžės g. 5B, Palangoje
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RONŽĖS G. 5B, PALANGOJE PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Paslaugų paskirties pastato,
adresu: Ronžės g. 5B Palangoje, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Ronžės g. 5B,
kadastrinis Nr: 2501/0032:283; sklypo plotas 0,0505 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų
teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai (7.4.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius
pasiūlymus
parengė:
UAB
S.
Juškos
architektūros
studija,
įmonės
kodas 133660424, adresas: M. Valančiaus g,21, LT-44275, Kaunas. Projekto vadovas: Stasys Juška, tel.
8-687-95505, el. paštas: stasysj1@gmail.com
Statytojas: UAB "ADR City", įmonės kodas 302802379, adresas: Švyturio g. 2, Padvariai, LT-97179
Kretingos r.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M.
Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val. iki 2019-10-07. Tel.: 8-687-95505,
el. paštas: stasysj1@gmail.com.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:
stasysj1@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT-44275
Kaunas, arba įteikiami tiesiogiai viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-10-07, 17.00 val. adresu: Ronžės g. 5B Palangoje.
Projektinis pasiūlymas
Vizualizacija
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-12 10:58:36
2019-09-10 Informuojame apie numatomų statinių projektavimo Vilties tak. 10, Palangoje, projektinius
pasiūlymus.
VILTIES TAK. 10, PALANGA
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio paskirties pastatų
komplekso Vilties tak. 10 Palangoje, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo
su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vilties tak.. 10,
kadastrinis Nr: 2501/0010:207; sklypo plotas 0,2902 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: Margarita Juškienė, vykdanti veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo
individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 700207, adresas: M. Valančiaus g,21, LT-44275, Kaunas.
Projekto vadovas: Margarita Juškienė, atestato Nr. A854, tel. 8-670-16280, el. paštas:
margarita.juskiene@gmail.com
Statytojas: A. B.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M.
Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val. iki 2019-09-26. Tel.: 8-670-16280,
el. paštas: .margarita.juskiene@gmail.com
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Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:
margarita.juskiene@gmail.com , registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus
g.21 LT-44275 Kaunas, Margaritai Juškienei, arba įteikiami tiesiogiai viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-09-26, 18.00 val. adresu: Vilties tak.. 10 Palanga (Šventoji).
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-10 13:21:26
2019-09-03 Informuojame apie poilsio paskirties pastato Kunigiškių g. 7-4, Palangoje, paskirties keitimo
iš poilsio į gyvenamąją paprastojo remonto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą
KUNIGIŠKIŲ G. 7, PALANGA
Informuojame apie poilsio paskirties pastato Kunigiškių g. 7-4, Palangoje, (un. Nr. 4400-50348950:5126) paskirties keitimo iš poilsio į gyvenamąją paprastojo remonto projektinius pasiūlymus bei
viešą svarstymą
Statinių statybos vieta: Kunigiškių g. 7 (un. Nr. 4400-2507-5720)
Statinių naudojimo paskirtis: esama- poilsio, būsima- gyvenamojo (butų).
Projektuotojas: UAB “URBAN ARCHITECTS”, Antakalnio 2A, Vilnius, el. p. info@urbanarchitects.lt,
tel. Nr.
+370 602 13456
Statytojas: T. R. , Kunigiškių g. 7-4, Palanga; el. p. tomas@ertlionamas.lt tel. nr. : +370 690 33300
Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2019-09-19 Kunigiškių g. 7-4, darbo dienomis 12.0017.00 val., tel. +370 690 33300
Pasiūlymus teikti: iki 2019-09-19 raštu Kunigiškių g. 7-4 arba el. p info@urbanarchitects.lt
Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. 17.00 val. Kunigiškių g. 7-4, Palangoje
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-03 16:02:19
2019-09-03 Informuojame apie poilsio paskirties pastato Kunigiškių g. 7A-4, Palangoje, paskirties
keitimo iš poilsio į gyvenamąją paprastojo remonto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą
KUNIGIŠKIŲ G. 7A, PALANGA
Informuojame apie poilsio paskirties pastato Kunigiškių g. 7A-4, Palangoje, (un. Nr. 4400-50348682:5106) paskirties keitimo iš poilsio į gyvenamąją paprastojo remonto projektinius pasiūlymus bei
viešą svarstymą
Statinių statybos vieta: Kunigiškių g. 7A (un. Nr. 4400-2507-5822)
Statinių naudojimo paskirtis: esama- poilsio, būsima- gyvenamojo (butų).
Projektuotojas: UAB “URBAN ARCHITECTS”, Antakalnio 2A, Vilnius, el. p. info@urbanarchitects.lt,
tel. Nr.
+370 602 13456
Statytojas: A. Š. , Kunigiškių g. 7A-4, Palanga; el. p. jurgitaslap@gmail.com tel. Nr. : +37061223191
Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2019-09-19 Kunigiškių g. 7A-4, darbo dienomis 12.0017.00 val., tel. +37061223191
Pasiūlymus teikti: iki 2019-09-19 raštu Kunigiškių g. 7-4 arba el. p info@urbanarchitects.lt
Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. 17.00 val. Kunigiškių g. 7A-4, Palangoje
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-03 14:56:21
2019-09-03 Informuojame, kad skelbiamas parengtų poilsio paskirties pastatų Klaipėdos pl. 39,
Palangoje, supaprastinto statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas
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KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGA
Informuojame, kad skelbiamas parengtų poilsio paskirties pastatų Klaipėdos pl. 39, Palangoje,
supaprastinto statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su
visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Klaipėdos pl. 39, Palanga, žemės sklypo kadastrinis
Nr. 2501/0035:59.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: M. Pleirio individuali veikla. PV: arch. Mindaugas Pleiris, el.
mindaugaspleiris@gmail.com, tel. 865697186.
Statytojas: UAB "Kinnisvarainvest", į. k. 300541852,Kunigiškių g. 4a-3, Palanga, el.
p. andrius.mikuta@gmail.com, tel.. 861115364.
Susipažinti su projektu galima adresu Švitrigailos g. 7-227, Vilnius (prieš atvykstant, prašome pranešti tel.
Nr.
867545592).
Pasiūlymus
ir
pastabas
iki
2019-09-13
prašome
teikti
el.
p. mindaugaspleiris@gmail.com.
Viešasis susirinkimas įvyks žemės sklype adresu Klaipėdos pl. 39, Palangoje, 2019 m. rugsėjo 18 d. 18
val.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-05 14:07:03
2019-08-21 Informuojame apie numatomų statinių projektavimo J. Basanavičiaus g. 46A, Palangoje,
projekto projektinius pasiūlymus
PP J. BASANAVIČIAUS G. 46A
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Pastato - Siurblinės su
gręžiniu, Unikalus daikto numeris: 2595-9005-8011 ir pastato - Siurblinės su gręžiniu, Unikalus daikto
numeris: 2595-9005-802 rekonstravimo ir sklypo sutvarkymo adresu: Palanga, J. Basanavičiaus g. 46A,
sklypo kadastro Nr.: 2501/0031:76 Palangos m. k. v., projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir
viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., J. Basanavičiaus g.
46A, kadastrinis Nr: 2501/0031:76, sklypo plotas 0,4279 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Naudingųjų iškasenų teritorijos.
Esama ir numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (12.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius
pasiūlymus
parengė:
UAB
S.
Juškos
architektūros
studija,
įmonės
kodas 133660424, adresas: M. Valančiaus g,21, LT-44275, Kaunas. Projekto vadovas: Stasys Juška, tel.
8-687-95505, el. paštas: stasysj1@gmail.com
Statytojas: UAB "Vokiečių namai", įmonės kodas 303503440, buveinės adresas: Vingio g. 16, LT-95188
Klaipėda
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M.
Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val. iki 2019-09-09. Tel.: 8-687-95505,
el. paštas: stasysj1@gmail.com.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:
stasysj1@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT-44275
Kaunas, arba įteikiami tiesiogiai viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-09-09, 17.30 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 46A, Palangoje.
Projektinis pasiūlymas
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Vizualizacija
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-26 10:05:55
2019-08-20 Informuojame apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant
parengtų Poilsio paskirties pastato (dviejų korpusų) Šermukšnių g. 11, Palangoje, projektinius
pasiūlymus
PP ŠERMUKŠNIŲ G. 11
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio paskirties pastato
(dviejų korpusų) Šermukšnių g. 11 Palangoje, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Šermukšnių g. 11,
kadastrinis Nr: 2501/0024:217; sklypo plotas 0,1863 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius
pasiūlymus
parengė:
UAB
S.
Juškos
architektūros
studija,
įmonės
kodas 133660424, adresas: M. Valančiaus g,21, LT-44275, Kaunas. Projekto vadovas: Stasys Juška, tel.
8-687-95505, el. paštas: stasysj1@gmail.com
Statytojai: T.G, V.G., K.G.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M.
Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val. iki 2019-09-06. Tel.: 8-687-95505,
el. paštas: stasysj1@gmail.com.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:
stasysj1@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT-44275
Kaunas, arba įteikiami tiesiogiai viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-09-06, 17.00 val. adresu: Šermukšnių g. 11 Palangoje.
Projektinis pasiūlymas
Vizualizacija
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-26 10:02:58
2019-08-09 Informuojame apie parengtus administracinės paskirties pastato – buv. Palangos kurhauzo
Grafų Tiškevičių al. 1 , Palangoje kapitalinio remonto, keičiant pastato paskirtį į kultūros, projekto
projektinius pasiūlymus
PP GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ G. 1 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Informuojame apie parengtus administracinės paskirties pastato – buv. Palangos kurhauzo Grafų
Tiškevičių al. 1 , Palangoje kapitalinio remonto, keičiant pastato paskirtį į kultūros, projekto projektinius
pasiūlymus.
Statybvietės adresas: Palanga, Grafų Tiškevičių al. 1, kadastrinis Nr. 2501/0031:202 Palangos m. k. v.;
žemės sklypo plotas – 0,5274 ha.
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis : Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis administracinė. Pastatas šiuo metu restauruojamas atkuriant
pagal tvarkybos darbų projektą (projektuotojas UAB „Klaipėdos projektas“, projekto vadovas Juozapas
Tilvikas, architektė Laima Šliogerienė).
Pastato kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į kultūros projektinius pasiūlymus parengė: architektas
Rimas
Šneideris,
projekto
vadovas
Juozapas
Tilvikas,
tel.
8
46
310460,
el.
paštas: juozapas.tilvikas@gmail.com, UAB „Klaipėdos projektas“. Pastate bus įrengta universali miesto
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renginių salė, amfiteatrinė salė su scena teatro spektaklių rodymui , dvi repeticijų salės ir artistų pagalbinės
patalpos.
Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g.112, LT-00153 Palanga.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, Kepėjų g.11A,
Klaipėda. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2019-08-29 ir Palangos rajono savivaldybės
internetinėje svetainėje www.palanga.lt
Viešas susirinkimas įvyks 2019-08-30 12 val. 00 min. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto
g.112, LT-00153 Palanga.
Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo raštu :
UAB „Klaipėdos projektas“ Kepėjų g.11A, LT 91247 Klaipėda, el. paštas: juozapas.tilvikas@gmail.com
arba statytojui : Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g.112, LT-00153 Palanga.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-12 10:42:18
2019-07-31 Informuojame apie parengtus poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis, Austėjos g. 6a,
Palangoje projektinius pasiūlymus
AUSTĖJOS G. 6A, PALANGOJE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio pastato su
gyvenamosiomis patalpomis, Austėjos g. 6A, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų
visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Austėjos g. 6A,
kadastrinis Nr: 2501/0023:12; sklypo plotas 0,2106 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatas (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto
vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el. paštas: info@vrprojektai.lt
Statytojas: fiziniai asmenys A. M, A. M.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g.
120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-08-20. Tel.: 8-698-83701, el. paštas
info@vrprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-08-20, 17.30 val. UAB „Vakarų regiono projektai“
patalpose, Vytauto g. 120-7, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-31 15:46:49
2019-07-24 Informuojame apie numatomą statinių projektavimo Šventosios valstybinio jūrų uosto
infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palangoje, projekto projektinius
pasiūlymus
PP PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGA
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant
statinių projektinius pasiūlymus
Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo prieplaukos g. 26,
Palangoje
Statinio statybvietės adresas: Prieplaukos g. 26, Palanga
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis, kategorija: Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai),
ypatingasis statinys.
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Projektuotojas: UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas,
Statinio projekto vadovas Rimantas Undraitis, rimantas.undraitis@sweco.lt,
tel. +370 37 221056, mob. +370 682 27754.
Statytojas: Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, Statybos
skyriaus vyriausiasis specialistas Alfredas Reivytis, alfredas.reivytis@palanga.lt, tel. +370 460 30323.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje
www.palanga.lt; Palangos miesto savivaldybės administracijoje adresu Vytauto g. 112, Palanga; UAB
„Sweco Lietuva“ A. Strazdo g. 22, Kaunas; susipažinti galima darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. iki
2019 m. rugpjūčio 13 d.
Visuomenės atstovų pasiūlymų teikimas projektiniams pasiūlymams: Pasiūlymai teikiami iki 2019 m.
rugpjūčio 13 dienos 16.00 val. el. p. rimantas.undraitis@sweco.lt, raštu A. Strazdo g. 22, LT-48488
Kaunas, UAB „Sweco Lietuva“.
Viešo susirinkimo duomenys:
Data: 2019 m. rugpjūčio 13 d. Laikas: 17:00 val.
Palangos miesto savivaldybės administracijoje adresu Vytauto g. 112, Palanga
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-24 14:28:56
2019-07-23 Informuojame apie parengtus Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstravimo
projekto Liepojos pl. 1, Palangoje, projektinius pasiūlymus
PP LIEPOJOS PL. 1, PALANGA
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant
statinių projektinius pasiūlymus
Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako, riedėjimo tako, peronų rekonstravimo projektas
(adresas – Liepojos pl. 1, Palanga)
1. Statinio statybvietės adresas:
Liepojos pl. 1, Palanga.
2. Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis:
Inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos: Oro uosto (aerodromų) statiniai).
3. Projektuotojas:
UAB „Sweco Lietuva“ A. Strazdo g. 22 LT-48488 Kaunas,
Statinio projekto vadovas G. Gaižauskas giedrius.gaizauskas@sweco.lt
Mob. +37061275800.
4. Statytojas:
VĮ Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, Vilnius,
Projekto vadovas Paulius Ivanauskas P.Ivanauskas@ltou.lt mob +37067522006.
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2019.08.12 nuo 8.00 iki 16.00 val. darbo dienomis
adresu Palangos miesto sav., Palanga, Liepojos pl. 1 +37065201311.
6. Visuomenės atstovų pasiūlymų teikimas projektiniams pasiūlymams:
Pasiūlymai teikiami iki 2019.08.12 17.00 val. el. p. giedrius.gaizauskas@sweco.lt ir P.Ivanauskas@ltou.lt
7. Viešo susirinkimo duomenys:
Data 2019.08.20. Laikas : 17:00
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-23 14:44:19
2019-07-23 Informuojame apie parengtus žemės sklypo Aido tak. 49, Palanga, projektinius pasiūlymus
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PP AIDO TAK. 49, PALANGA
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Administracinio pastato, Aido
tak. 49, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo
su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Aido tak. 49,
kadastrinis Nr.: 2501/0017:400; sklypo plotas 0,1500 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų
teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamieji (administracinės paskirties pastatai)
(7.2.), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F-R1, Palanga.
Direktorius Tomas Knieža, tel. 8-620-87911, el. paštas: info@baltijosprojektai.lt
Statytojas: A. V; I. V (fiziniai asmenys).
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g.
1F, Palangoje, darbo dienomis 9.00 - 17.00 val. iki 2019-08-09. Tel.: 8-620-87911, el. paštas
info@baltijosprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-08-09 UAB “Baltijos regiono projektai”
patalpose, Malūno g. 1F-R1, Palangoje, 17.00 val.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-23 13:54:35
2019-07-22 Informuojame apie parengtus žemės sklypų Pušyno g. 13.15.17, Palanga, projektinius
pasiūlymus
PROJEKTINIS PASIŪLYMAS PUŠYNO G. 13, 15, 17
Informacija apie parengtus Šešių daugiabučių gyvenamųjų namų, sklypuose Pušyno g. 13, 15, 17,
Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus
Statinių statybos vieta – Pušyno g. 13, 15, 17, Palanga
Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir
daugiau.
Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „A 405“ Bijūnų g.8, Klaipėda,
Architektas Valdas Janulis, tel. 8 687 53030, el. p. valdas@a405.lt
Statytojas – E. S. Mob. 8 610 17170
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresu Bijūnų g.8, Klaipėda
Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
Susipažinimo termino pabaiga 2019-08-14
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu
paštu valdas@a405.lt, paštu Bijūnų g.8, 91204 Klaipėda arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei
nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-08-14, 17.00 val. adresu Mokyklos g. 10, Palanga, Šventosios
pagrindinės mokyklos patalpose.
Projektinis pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-22 14:06:28
2019-07-19 Informuojame apie parengtus žemės sklypo Neringos g. 40, Palangoje, projektinius
pasiūlymus
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NERINGOS G. 40, PALANGA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės
dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Vieno buto
gyvenamojo namo rekonstravimo į dviejų butų gyvenamąjį namą su poilsio patalpomis, Neringos g. 40,
Palangoje, projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene
etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Neringos g. 40,
kadastrinis Nr.: 2501/0027:364; sklypo plotas 0,1000 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų
teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamieji (dviejų butų gyvenamasis namas) (6.2.),
pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Direktorius
T. K., tel. 8-620-87911, el. paštas: info@baltijosprojektai.lt
Statytojas: D. V. įmonė.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g. 1F,
Palangoje, darbo dienomis 9.00 - 17.00 val. iki 2019-07-17. Tel.: 8-620-87911, el. paštas
info@baltijosprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-07-17 UAB “Baltijos regiono projektai”
patalpose, Malūno g. 1F, Palangoje, 17.00 val.
Projektiniai pasiūlymai Neringos g. 40, Palanga
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-04 12:58:49
2019-07-19 Informuojame apie parengtus žemės sklypo Topolių g. 26, Palangoje, projektinius
pasiūlymus
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI TOPOLIŲ G.26
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės
dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Vieno buto
gyvenamojo namo rekonstravimo į dviejų butų gyvenamąjį namą su poilsio patalpomis, Neringos g. 40,
Palangoje, projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene
etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Neringos g. 40,
kadastrinis Nr.: 2501/0027:364; sklypo plotas 0,1000 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų
teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamieji (dviejų butų gyvenamasis namas) (6.2.),
pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Direktorius
T. K., tel. 8-620-87911, el. paštas: info@baltijosprojektai.lt
Statytojas: D. V. įmonė.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g.
1F, Palangoje, darbo dienomis 9.00 - 17.00 val. iki 2019-08-06. Tel.: 8-620-87911, el. paštas
info@baltijosprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-08-06 UAB “Baltijos regiono projektai”
patalpose, Malūno g. 1F, Palangoje, 17.00 val.
Projektiniai pasiūlymas
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-19 13:54:01
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2019-07-18 Informuojame apie parengtus žemės sklypo Nendrės g. 8, Palangoje, projektinius
pasiūlymus
NENDRĖS G. 8 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio statybos adresas: Nendrės g. 8, Palanga.
Statinio naudojimo paskirtis: Viešbučio paskirties pastato - svečių namų su gyvenamosiomis patalpomis butais.
Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: V. L. danesprojektai@gmail.com Mob.
tel: +370 620 76751, +370 68210906
Statytojas: UAB "BIARA LT".
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Palangos miesto
savivaldybės svetainėje www.palanga.lt taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, susitarus iš anksto
tel.: +370 620 76751, +370 68210906; laikas: I-V 08.30 - 17.00 val.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el.
paštu: danesprojektai@gmail.com iki 2019-08-07 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą,
pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3)
informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-08-07 d., 17.30 val., adresu: Nendrės g. 8, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-18 15:39:58
2019-07-15 Informuojame apie parengtus žemės sklypo Kęstučio g., kadastrinis Nr. 2501/0031:113,
Palangoje, projektinius pasiūlymus
PERENGTI 2501_0031_113_PROJEKTINIAI PASIULYMAI
Informuojame apie parengtus Kęstučio g. esančio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0031:113,
Palangoje, projektinius pasiūlymus
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
KĘSTUČIO G. (SKLYPO KAD. NR. 2501/0031:113), PALANGA
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita; Gyvenamosios teritorijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Poilsio paskirties pastatas
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio
informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
MB “sprik”, Ieva Cicėnaitė, ieva@sprik.lt, +37060172191
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio
asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB “Autemas”, Lvovo g. 13-12, LT-09313 Vilnius, visi@sprik.lt, +37060196755
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 1 d. adresu T.
Ševčenkos g. 16H-10B, Vilnius; tel.: +37060172191; darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 (susitikimą
suderinti iš anksto telefonu) ir interneto svetainėje www.palanga.lt
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus galima teikti paštu Ieva Cicėnaitė, T.Ševčenkos g. 16H-10B, Vilnius, ir el. paštu:
ieva@sprik.lt
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
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2019 m. rugpjūčio mėn 6 d. 17:00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-15 10:35:00
2019-07-04 Informuojame apie parengtus Topolių g. 26, Palangoje, projektinius pasiūlymus
TOPOLIŲ G. 26, PALANGA
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Dviejų butų gyvenamojo
namo, Topolių g. 26, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Topolių g. 26,
kadastrinis Nr.: 2501/0005:135; sklypo plotas 0,0829 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, gyvenamosios teritorijos,
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamieji (dviejų butų gyvenamasis namas) (6.2.),
pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Direktorius
Tomas Knieža, tel. 8-620-87911, el.paštas: info@baltijosprojektai.lt
Statytojas: fizinis asmuo V. B.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g.
1F, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-07-17. Tel.: 8-620-87911, el. paštas
info@baltijosprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-07-17 UAB “Baltijos regiono projektai”
patalpose, Malūno g. 1F, Palangoje, 17.00 val.
Topolių g. 26, Palanga projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-04 10:29:44
2019-07-04 Informuojame apie parengtus Neringos g. 40, Palangoje, projektinius pasiūlymus
NERINGOS G. 40, PALANGA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės
dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Vieno buto
gyvenamojo namo rekonstravimo į dviejų butų gyvenamąjį namą su poilsio patalpomis, Neringos g. 40,
Palangoje, projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene
etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Neringos g. 40,
kadastrinis Nr.: 2501/0027:364; sklypo plotas 0,1000 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų
teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamieji (dviejų butų gyvenamasis namas) (6.2.),
pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Direktorius
T. K., tel. 8-620-87911, el. paštas: info@baltijosprojektai.lt
Statytojas: D. V. įmonė.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g. 1F,
Palangoje, darbo dienomis 9.00 - 17.00 val. iki 2019-07-17. Tel.: 8-620-87911, el. paštas
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info@baltijosprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-07-17 UAB “Baltijos regiono projektai”
patalpose, Malūno g. 1F, Palangoje, 17.00 val.
Projektiniai pasiūlymai Neringos g. 40, Palanga
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-04 12:58:49
2019-07-03 Informuojame apie parengtus Sodų g. 10, Palangoje projektinius pasiūlymus
SODŲ G. 10 PROJEKTINIAI
Dėl Pastato-Bendrabučio Sodų g. 10, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) projekto keičiant paskirtį į
daugiabutį pastatą projektiniai pasiūlymai
1. Statinio statybvietės adresas: Sodų g. 10, Palanga.
2. Esamas statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (įvairioms socialinės grupėms)
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (
daugiabučiai) pastatai
3. Projektuotojas: UAB „Plėtros partneriai“, Laisvės pr. 77B Vilnius , tel. 8652 44457,
info@pletrospartneriai.lt,. Projekto vadovas - Zita Gudlevičienė, tel. 8652 77759, zita@pletrospartneriai.lt
4. Statytojas – UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34 Palanga, palkom@zebra.lt, tel. 86460
48105
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose: UAB „Plėtros partneriai“,
Laisvės pr. 77B, Vilnius. tel. 865277759, zita@pletrospartneriai.lt , darbo dienomis (11:00 val.) nuo
pranešimo Palangos miesto internetinėje svetainėje (www.palanga.lt) paskelbimo dienos iki 2019 liepos 23
d. 17 val.
6. Teikti pasiūlymus, pretenzijas, pastabas raštu – UAB „Plėtros partneriai“, Laisvės pr. 77B, Vilnius arba
el. paštu info@pletrospartneriai.lt galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.
7. Viešas susirinkimas numatomas 2019 liepos 23 d. 17:30 val. Statytojo patalpose: Ganyklų g. 34, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-03 14:49:13
2019-06-19 Informuojame apie parengtus Sermiesčio g. 17, Palangoje, projektinius pasiūlymus
SERMIESCIO G. 17, PALANGA
Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60, 61 punktų
nuostatomis informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio (vienbučio gyvenamojo namo)
numatomą projektavimą supažindiname su: Gyvenamosios paskirties dviejų butų pastato Sermiesčio g. 17,
Palangoje, skl. kad. Nr. 2501/0024:23 statybos projektas, projektiniais pasiūlymais ir informuojame apie
viešą susirinkimą.
1. Statinio statybvietės adresas: Sermiesčio g. 17, Palanga
2. Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio padėtis sklype su gretima urbanistine
aplinka (Projektiniai pasiūlymai).
3. Projektuotojas: UAB “E namai“, Tilžės g. 82A, Šiauliai, įm. k. 300586477, el. p. info@enamai.lt.
Projekto vadovas – Laimonas Sipavičius, tel. 841523775, info@enamai.lt.
4. Statytojas: V. Ž.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose: Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel.
841523775, darbo dienomis (8:00-12 ir 13:00-17:00) nuo pranešimo Palangos miesto internetinėje
svetainėje paskelbimo dienos iki 2019 liepos 11d. 17val.
Teikti pasiūlymus, pretenzijas, pastabas raštu arba el. paštu galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas numatomas 2019 liepos 12d. 17:30 val. Sermiesčio g. 17, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-19 08:44:15

16

2019-06-06 Informuojame apie parengtus Dulksnos g. 68, Palangoje, projektinius pasiūlymus
PARENGTI PROJEKTINIAI PASIULYMAI DULKSNOS G. 68
Parengti projektiniai pasiūlymai Dulksnos g. 68, Palanga
Statinio statybos vieta: Dulksnos g. 68, Palanga, ( skl. kad. Nr.2501/0016:474) .
Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto) (6.1.).
Statybos rūšis: Nauja statyba.
Projektuotojas: UAB „Idea urbana“, PV, arch. Auksė Budinienė, el. paštas: info@ideaurbana.lt ;
tel.: 852113331.
Statytojas: L. V.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Sporto g. 10-55, Vilnius; tel.: 2113331;
Darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00, taip pat Palangos savivaldybės internetiniame puslapyje:
www.palanga.lt
Pasiūlymų teikimas: visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu arba
laišku iki birželio 25 d., 17:00 val..
Viešas susirinkimas: 2019-06-25, Vytauto g. , 112, Palangoje, 17:00 val.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-06 16:27:06
2019-05-22 Informuojame apie parengtus poilsio pastato Jūros g. 71, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP JŪROS G. 71
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės
informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių
projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio pastato, Jūros g. 71, Palangoje, statybos
projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Jūros g. 71, kadastrinis
Nr: 2501/0010:217; sklypo plotas 0,1000 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: Margarita Juškienė, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos
vykdymo pažyma Nr.700207. Projekto vadovas: Margarita Juškienė, tel. 8-670-16280, el. paštas:
margarita.juskiene@gmail.com
Statytojai: A.M ir G.M.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M.
Valančiaus g.21, Kaunas, LT-44275, darbo dienomis 9.00 - 18.00 val. iki 2019-06-11. Tel.: 8-670-16280,
el. paštas: margarita.juskiene@gmail.com.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-06-12, 17.30 val. adresu: Jūros g. 71, Palanga (Šventoji).
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-22 16:22:13
2019-05-21 Informuojame apie parengtus poilsio pastato, Vytauto g. 116, Palangoje, rekonstravimo į
viešbutį, projektinius pasiūlymus.
PP VYTAUTO G. 116
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
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svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto Poilsio pastato, Vytauto g.
116, Palangoje, rekonstravimo į viešbutį projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo rekonstruoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vytauto g. 116,
kadastrinis Nr: 2501/0028:33; sklypo plotas 0,1441 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Komercinės paskirties objektų
teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai (7.1) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto
vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el. paštas: info@vrprojektai.lt
Statytojas: juridinis asmuo UAB "Palangos tauras"
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g.
120-7, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-06-10. Tel.: 8-698-83701, el.paštas
info@vrprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-06-10, 17.30 val. UAB “Vakarų regiono projektai”
patalpose.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-22 08:41:04
2019-05-20 Informuojame apie parengtus svečių namų, sandėlio su stogine, Vaivorykštės g. 12A,
Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP VAIVORYKŠTĖS G. 12A
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Svečių namų, sandėlio su
stogine, Vaivorykštės g. 12A, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo
ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vaivorykštės g. 12A,
kadastrinis Nr: 2501/0017:362; sklypo plotas 0,1608 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Komercinės paskirties objektų
teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai (7.1.) - trumpalaikio
apgyvendinimo pastatai (svečių namai) su priklausiniais, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių
klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto
vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: info@vrprojektai.lt
Statytojas: fiziniai asmenys P. R, R. R.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 1207, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-06-07. Tel.: 8-698-83701, el.paštas info@vrprojektai.lt.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-06-10 UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7,
Palangoje, 17.30 val.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-20 16:14:08
2019-05-09 Informuojame apie parengtus svečių namų pastato Vaivorykštės g. 23B , Palangoje,
projektinius pasiūlymus.
PP VAIVORYKŠTĖS G. 23B
Numatomo projektuoti statinio adresas: Palangos m., Vaivorykštės g. 23B
Žemės sklypo kadastrinis adresas:2501/0017:569 Palangos m. k.v.
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Žemės sklypo esamas naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo
pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai); (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1, Klaipėda,
tel. (846)493322 , el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt
Statytojas: S. L.
Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Rimgaudas Laužikas,
tel. (8 46) 493 322, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1, Klaipėda, UAB „Kartografiniai
projektai“ biuro patalpose darbo dienomis nuo 8:00val. iki 17:00val. terminu iki 2019-05-27 arba interneto
svetainėje /.
Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo:
- raštu: Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1, Klaipėda, UAB „Kartografiniai projektai“;
- elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt
Viešas susirinkimas įvyks: Palangos m., Vaivorykštės g. 23B (numatomo statyti svečių namų pastato
sklype),2019-05-27 17:10 val.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-09 09:01:27
2019-04-16 Informuojame apie parengtus poilsio paskirties pastato Meilės al. 5, Palangoje, projektinius
pasiūlymus.
PP MEILĖS AL. 5
Informuojame, kad, vadovaujantis 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, yra parengti
Poilsio paskirties pastato Meilės al. 5, Palangoje projektiniai pasiūlymai. Statybvietės adresas – Meilės al.
5, Palanga. Statinių naudojimo paskirtis - Poilsio paskirties pastatas 7.13. Projektuotojas UAB "VBRG",
į.k. 300914536, buveinės adresas Vytauto g.4e, Palanga. Projekto vadovas Vytautas Baškys, kvalifikacijos
atestatas Nr. 49, kontaktiniai duomenys: el. paštas vytasbaskys@gmail.com, tel. 868928301. Statytojas
UAB „GERAS POILSIS“ Įm. kodas 152782055. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos
savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt ir Meilės al. 5, Palangoje. (tel. 868623777) iki 201905-07. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto
rengėjams el. paštu vytasbaskys@gmail.com arba paštu adresu Vytauto g.4e, Palanga iki 2019-05-07.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-05-07 17.30 val. Meilės al. 5, Palangoje, administracijos patalpose.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-16 14:43:57
2019-04-16 Informuojame apie parengtus pastato – klubo rekonstravimą, keičiant naudojimo paskirtį į
viešbučių paskirties pastatą – svečių namus, J. Simpsono g. 17, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP J. SIMPSONO G. 17
Informuojame, kad, vadovaujantis 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, yra parengti
Pastato – klubo J. Simpsono g. 17, Palangoje rekonstravimo, keičiant naudojimo paskirtį į viešbučių
paskirties pastatą – svečių namus, projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas – J. Simpsono g. 17, Palanga. Statinių naudojimo paskirtis - viešbučių paskirties
pastatas. Projektuotojas UAB "VBRG", į.k. 300914536, buveinės adresas Vytauto g.4e, Palanga. Projekto
vadovas Vytautas Baškys, kvalifikacijos atestatas Nr. 49, kontaktiniai duomenys: el. paštas
vytasbaskys@gmail.com, tel. 868928301. Statytojas UAB „ENTOJA“ Įm. kodas 152549567. Susipažinti
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su projektiniais pasiūlymais galima Palangos savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt ir
Ganyklų 6-3, Palangoje. (tel. 868623777) iki 2019-05-06. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl
projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjams el. paštu vytasbaskys@gmail.com arba
paštu adresu Vytauto g.4e, Palanga iki 2019-05-06. Viešas susirinkimas įvyks 2019-05-06 17.30 val.
Ganyklų 6-3, Palangoje, administracijos patalpose.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-16 14:11:16
2019-04-04 Informuojame apie parengtus poilsio pastatų grupės J. Simpsono g. 21, Palangoje,
projektinius pasiūlymus.
INFORMUOJAME APIE PARENGTUS POILSIO PASTATŲ GRUPĖS J. SIMPSONO G. 21,
PALANGOJE, PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas: išreikšti projektuojamų statinių architektūros ir kitų pagrindinių
sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei
gali būti naudojami rengiant specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos
reikalavimus.
Statinių adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre: J. Simpsono g. 21 (kad. Nr. 2501/0031:97),
Palanga
Žemės sklypo esanti ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis :Kita
Statinių esanti ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Rekreacinės teritorijos.
Projekto rengėjas: Architektas – Projekto vadovas Donatas Rakauskas, Žvejų g. 29A-4, Palanga, tel. +370
655 56445, el. Paštas: drakauskas@icloud.com
Projekto statytojas: UAB „Hanika“ įm.k. 304859464, Olandų g. 10A-5, Vilnius projektai@hanika.lt,
+370676 79108;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto
svetainės adresas: Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2019 m. balandžio mėn.
4 d. iki 2019 m. balandžio mėn. 25 d. adresu Žvejų g. 29A-4, Palanga; tel.: +370676 79108; darbo
dienomis nuo 9:00 iki 17:00 (dėl susitikimo pasiskambinti) ir interneto svetainėje www.palanga.lt
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus
dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti paštu Donatas Rakauskas, Žvejų g. 29A-4, Palanga,
tel. +370 655 56445, ir el. paštu: drakauskas@icloud.com ir/arba projektai@hanika.lt
Kur ir kada vyks viešas projekto svarstymas - 2019 m. balandžio mėn 25 d. 18.00 val. adresu Žvejų g.
29A-4, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Vizualizacija
Brėžiniai ir vizualizacija
Bendrieji statinių rodikliai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-04 15:16:53
2019-04-03 Informuojame apie parengtus daržinės ir ūkinių pastatų rekonstravimo į dviejų butų
gyvenamąjį namą S. Dariaus ir S. Girėno g. 35, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 35
Numatoma rengti: Daržinės ir ūkinių pastatų rekonstravimo į dviejų butų gyvenamąjį namą, Palangos m.
sav., S. Dariaus ir S. Girėno g. 35.
Numatomo projektuoti pastato statybvietės adresas: Palangos m. sav., S. Dariaus ir S. Girėno g. 35. Žemės
sklypo kadastrinis Nr. 2501/0032:151.
Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (6.2.).
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Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo
pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Žemės sklypo plotas – 0,3043 ha. Nuosavybės teisė
– A. P., V. B., V. P., O., J. S.
Projektavimo darbai: Planuojama statinio projektavimo pradžia 2019 m. II ketvirtis.
Projekto vadovas: Jonas Smilgevičius El. paštas stataris@yahoo.com tel. 860641638.
Statytojas: A. P., Palangos m. sav., S. Dariaus ir S. Girėno g. 35.
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Palangos m. sav., S. Dariaus ir S. Girėno g. 35 ir UAB
"Stataris" patalpose Dobilų 14, Truikių k., Plungės r. sav.
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų rengimo ir viešinimo galima iki 2019-05-17 17-00 val. raštu
arba elektroniniu paštu, pagal STR 1. 04. 04: 2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII
skyriaus reikalavimus, statytojui arba projekto vadovui.
Susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų užbaigimo bei aptarimo vyks: Data - 2019-05-17; Laikas - 17.00
val;
Vieta - Palangos m. sav., S. Dariaus ir S. Girėno g. 35.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-03 14:56:28
2019-03-28 Informuojame apie parengtus Žiemos gatvės (nuo Saulėlydžio iki Aušros gatvės),
projektinius pasiūlymus.
PP ŽIEMOS GATVĖ
1. Statinių statybvietės adresas: Palangos miesto savivaldybė, Žiemos g.
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statybos rūšis: naujo statinio statyba. Statinio
pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: gatvės. Statinio kategorija: nesudėtingasis
statinys
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius
pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Patvanka“ , Savanorių
pr. 192,LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius, kestas@patvanka.lt,
tel. 8698 38297
4. Statytojas Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, LT-00153,Palanga, tel. (8 460) 41402
5. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris Palangos miesto savivaldybės
tinklapyje www.palanga.lt, Palangos miesto savivaldybės Statybos skyriuje, Vytauto g. 112, 221 kab.
Atsakingas asmuo – vyr. specialistas Giedrius Ramonas, tel. (8 460)30324
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2019 m. balandžio 17 d. 17 val. elektroniniu
paštu kestas@patvanka.lt ir viešo susirinkimo metu.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:2019 m. balandžio 18 d. 17 val. Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-28 11:32:23
2019-03-27 Informuojame apie parengtus gyvenamosios paskirties dviejų butų pastato Sermiesčio g.
17,Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP SERMIESČIO 17
Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 60, 61 punktų
nuostatomis informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio (vienbučio gyvenamojo namo)
numatomą projektavimą supažindiname su: Gyvenamosios paskirties dviejų butų pastato Sermiesčio g.
17,Palangoje, skl. kad. Nr. 2501/0024:23 statybos projektas, projektiniais pasiūlymais ir informuojame
apie viešą susirinkimą.
1. Statinio statybvietės adresas: Sermiesčio g. 17, Palanga.
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2. Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio padėtis sklype su gretima urbanistine
aplinka (Projektiniai pasiūlymai).
3. Projektuotojas: UAB “E namai“, Tilžės g. 82A, Šiauliai, įm. k. 300586477, el. p. info@enamai.lt.
Projekto vadovas – Laimonas Sipavičius, tel. 841523775, info@enamai.lt.
4. Statytojas: V. Ž.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose: Tilžės g. 82A, Šiauliai,
tel.841523775, darbo dienomis (8:00-12 ir 13:00-17:00) nuo pranešimo Palangos miesto internetinėje
svetainėje paskelbimo dienos iki 2019 balandžio 18d. 17val.Teikti pasiūlymus, pretenzijas, pastabas raštu
arba el. paštu galima iki viešo susirinkimo ir jo metu. Viešas susirinkimas numatomas 2019 balandžio 19d.
17:30val. Sermiesčio g. 17, Palanga, prie sklypo.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-27 16:33:02
2019-03-22 Informuojame apie parengtus oro uosto terminalo, Liepojos pl. 1, Palangoje, rekonstravimo
projekto projektinius pasiūlymus.
PP ORO UOSTO TERMINALO REKONSTRAVIMAS
Informuojame, kad vadovaujantis 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 perengti „ORO UOSTO
TERMINALO, LIEPOJOS PL. 1, PALANGOS M. SAV., PALANGOS M., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS“ projektiniai pasiūlymai.
1. Adresas: LIEPOJOS PL. 1, PALANGOS M. SAV., PALANGOS M.
2. Statinio naudojimo paskirtis: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAI (7.6)
3. Projektuotojo pavadinimas ir adresas: UAB „PK projektavimo biuras“, adresas: Baltų pr. 36-5, II a.,
Kaunas, tel.nr. 8-673-12690, el. p.: info@pkbiuras.lt.
4. Statytojas: VĮ "LIETUVOS ORO UOSTAI", įm. k. 120864074
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2019m. kovo 22d. - 2019m.
balandžio 8d., adresu Baltų pr. 36-5, II a., Kaunas LT-48196. Iš anksto susitarus.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti: info@pkbiuras.lt
7. Viešas susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 8d., 17.00 val Palangos miesto savivaldybės administracija,
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-22 13:34:41
2019-03-19 Informuojame apie parengtus poilsio pastatų, Jūros g. 40, Palangoje, projektinius
pasiūlymus.
PP JŪROS G. 40
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio pastatų, Jūros g. 40,
Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su
visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Jūros g. 40, kadastrinis
Nr: 2501/0010:150; sklypo plotas 0,2000 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
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Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto
vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el. paštas: info@vrprojektai.lt
Statytojas: juridinis asmuo R. B. įmonė „Tomas“.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 1207, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-04-08. Tel.: 8-698-83701, el. paštas
info@vrprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-04-08, 17.30 val. UAB „Vakarų regiono projektai“
patalpose, Vytauto g. 120-7, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 16:01:32
2019-03-04 Informuojame apie parengtus Bangų gatvės pėsčiųjų – dviračių tako (nuo Klaipėdos plento
iki Vytauto gatvės) statybos Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP BANGŲ GATVĖS PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKAS
1. Projektinių pasiūlymų užsakovas – Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT00153 Palanga, el. paštas.: administracija@palanga.lt, tel.: (8 460) 48705.
2. Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „ Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10C, LT-03201,
Vilnius.
3. Objekto pavadinimas - Bangų gatvės pėsčiųjų – dviračių tako (nuo Klaipėdos plento iki Vytauto gatvės)
statybos Palangoje statybos projektas.
4. Objekto adresas: Bangų g. atkarpa nuo Klaipėdos pl. Iki Vytauto g., Palanga.
5. Gauti informaciją apie planuojamą veiklą, teikti motyvuotus pasiūlymus keisti projektinius sprendinius
(iki kovo 26 d.): Kontaktinis asmuo Rūta Akučkaitė, Tel. nr.: +37067884263, El.
paštas: ruta@projektavimas.net. Smolensko g. 10C, LT-03201, Vilnius (darbo dienomis nuo 09:00 iki
16:00).
6. Išsamiau susipažinti su projektiniais pasiūlymais planuojamas viešasis susirikimas. Susirinkimo vieta
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga. Susirinkimo data 2019
m. kovo 26 d., susirinkimo pradžia 17:00.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-04 11:08:06
2019-03-04 Informuojame apie parengtus daugiabučio gyvenamojo namo Daukanto g. 1, Palangoje,
projektinius pasiūlymus.
PP DAUJOTO G. 1, PALANGOJE
PAVADINIMAS: Daugiabutis gyvenamas namas M. Daujoto 1 Palanga. Statybos projektas
Š.m. kovo mėn. 19d. 17.30val. Palangos m. savivaldybės (Vytauto g. 112, Palanga) salėje, įvyks viešas
susirinkimas, skirtas visuomenės susipažinimui su projektu: „Daugiabutis gyvenamas namas M. Daujoto
1 Palanga. Statybos projektas“
STATINIO STATYBOS VIETA: M. Daujoto 1 Palanga
STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: Gyvenamoji
STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba
PLANAVIMO TIKSLAS: Daugiabučio gyvenamo namo statyba
STATYTOJAS: UAB „Andopas“, tel.: +370 61158888, el.p.: andopas@gmail.com
PROJEKTO RENGĖJAS: “UAB Archartelė“ ir partneriai įm.k.: 125909573, PV Henrikas Štaudė,
mob.tel.: +37069846864, el.p.: staude@archartele.lt
Su rengiamu projektu galima susipažinti ir teikti pasiūlymus projekto rengėjui iki kovo mėn. 19 d., el.
paštu: staude@archartele.lt, tel. +37069846864, arba adresu: Klaipėdos g. 1/16, Vilnius (iš anksto
susitarus).
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Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-04 10:55:09
2019-02-15 Informuojame apie parengtus kelių: privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos
nuo kelio A13 Klaipėda–Liepoja (unik. Nr. 4400-4142-9494), privažiuojamojo kelio prie Šventosios
sodų bendrijos KT0152 (unik. Nr. 4400-4537-9548) ir Kalgraužių gatvės (unik. Nr. 4400-2689-9478)
Palangoje, rekonstravimo projektinius pasiūlymus.
PP PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE ŠVENTOSIOS SODŲ BENDRIJOS
Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu, savivaldybės internetinėje svetainėje
skelbiama informacija apie viešą susirinkimą, bei pateikiami parengti projektiniai pasiūlymai.
Projekto pavadinimas: Kelių: privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos nuo kelio A13
Klaipėda–Liepoja (unik. Nr. 4400-4142-9494), privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos
KT0152 (unik. Nr. 4400-4537-9548) ir Kalgraužių gatvės (unik. Nr. 4400-2689-9478) Palangoje
rekonstravimo techninis darbo projektas, sujungiant juos į vieną nekilnojamojo turto kadastro objektą,
pakeičiant paskirtį iš kelių į gatvių;
Statybvietės adresas: privažiuojamasis kelias prie Šventosios sodų bendrijos KT0152 ir Kalgraužių gatvė
yra Palangos mieste, privažiuojamasis kelias prie Šventosios sodų bendrijos nuo kelio A13 Klaipėda–
Liepoja yra Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Kalgraužių k. (kelias yra Palangos m. sav. nuosavybė);
Statinių naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės), kiti inžineriniai tinklai (gatvės
apšvietimo tinklai);
Statybos rūšis: rekonstravimas;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys: IĮ „Primega, projekto vadovas Remigijus
Pužas, el. paštas: remigijus@primega.lt, tel. +370 680 50832;
Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153, el. paštas:
administracija@palanga.lt, tel. 8 (460) 48705;
Su projekto sprendiniais galima susipažinti ir pasiūlymus dėl projekto teikti iki viešo susirinkimo,
kreipiantis į projekto rengėją aukščiau nurodytu el. paštu, arba Palangos miesto savivaldybės interneto
svetainėje adresu www.palanga.lt;
Viešas susirinkimas: viešasis susirinkimas dėl statinio projekto įvyks 2019-03-04 16:30 – 18:00 val.
Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-15 09:24:24
2019-02-11 Informuojame apie parengtus Vėžių gatvės, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP VĖŽIŲ GATVĖS
Informuojame, kad, vadovaujantis 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, yra parengti Vėžių gatvės
(ruožo nuo Klaipėdos pl. 42 sklypo pabaigos iki Valteriškės g.), Palangos mieste, statybos projekto
projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas – Vėžių gatvė , Palangos miestas.
Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės).
Statybos rūšis- nauja statyba.
Projektuotojas ir projekto vadovas Paulius Baltmiškis, kvalifikacijos atestatas Nr. 23866, kontaktinė
informacija: el. paštas: paulius979@yahoo.com, tel. 861887476.
Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153, tel 8 (460) 48705, el. paštas:
administracija@palanga.lt.
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Su projekto sprendiniais galima susipažinti iki 2019-02-26, kreipiantis į projekto rengėją arba Palangos
miesto savivaldybėje, adresu Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, darbo dienomis nuo 8.00-17.00
(penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45).
Viešasis susirinkimas: viešasis susirinkimas dėl statinio projekto įvyks 2019-02-26 17.00 val. Palangos
miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, LT- 00153.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-11 09:15:03
2019-01-21 Informuojame apie parengtus poilsio pastato Kopų g. 11B, Palangoje, projektinius
pasiūlymus.
PP KOPŲ G. 11B
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo
svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Poilsio pastato, Kopų g. 11B,
Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su
visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Kopų g. 11B,
kadastrinis Nr: 2501/0005:243; sklypo plotas 0,0857 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto
vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el. paštas: info@vrprojektai.lt
Statytojas: fizinis asmuo A. N.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 1207, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2019-02-07. Tel.: 8-698-83701, el. paštas
info@vrprojektai.lt. Viešas susirinkimas įvyks 2019-02-07, 17.30 val. UAB „Vakarų regiono projektai“
patalpose, Vytauto g. 120-7, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-21 13:26:49
2019-01-10 Informuojame apie parengtus Dviejų gyvenamosios paskirties( trijų ir daugiau butų daugiabučių) pastatų Medvalakio g. 25A, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP MEDVALAKIO G. 25
Informuojame,
kad
vykdant
STR
1.04.04:2017
“STATINIO
PROJEKTAVIMAS,
PROJEKTOEKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir
visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų
Dviejų gyvenamosios paskirties( trijų ir daugiau butų - daugiabučių) pastatų Medvalakio 25A, Palangoje
statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Medvalakio g.
25A,kadastrinis Nr: 2501/0023:169; sklypo plotas 0,2889 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma paskirtis ir naudojimo būdas: kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos.
Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau
butų(daugiabučiai) gyvenamieji pastatai, pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (6.3.).
Projektinius pasiūlymus parengė: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos 24 - 432, 91222 Klaipėda.
Projekto vadovė Virginija Dantienė, el. paštas vdantiene@yahoo.com, tel. +370 686 41825
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Statytojas: fizinis asmuo.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima informacinėje sistemoje Infostatyba ir V. Dantienės
projektavimo firmos patalpose, Taikos 24 -432, Klaipėdoje, darbo laiku 9-18 val. nuo 2019-01-11 iki
2019-01-29. Tel.: +370 686 41825, el. paštas vdantiene@yahoo.com Viešas susirinkimas įvyks 2019-0130,16 val. adresu Medvalakio 25A, Palangoje.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-10 16:56:47
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