2018-12-13 Informuojame apie parengtus požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo
konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste, projektinius pasiūlymus.
PAKARTOTINIAI PP POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMUI
1. Statinio projekto pavadinimas
Požeminių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo
Palangos mieste, Palangos m. sav. supaprastintas statybos projektas
2. Statinių statybviečių adresai
Nr. Numatoma aikštelės vieta
Numeris schemoje
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
1.
Nr. 83
prie Sodų g. 61, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
2.
Nr. 76
prie Sodų g. 55, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
3.
Nr. 77
prie Sodų g. 15, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
4.
Nr. 84
prie Taikos g. 19, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
5.
Nr. 88
prie Sodų g. 43, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
6.
Nr. 80
prie Sodų g. 33, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
7.
Nr. 86
prie Taikos g. 1, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
8.
Nr. 89
prie Klaipėdos pl. 60, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
9.
Nr. 90
prie Kretingos g. 37, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
10.
Nr. 91
prie Sodų g. 13, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
11.
Nr. 78
prie Sodų g. 6, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
12.
Nr. 79
prie Sodų g. 14, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
13.
Nr. 87
prie Sodų g. 10, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
14.
Nr. 75
prie Saulėtekio g. 7, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
15.
Nr. 103
prie Saulėtekio g. 24, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
16.
Nr. 104
prie Klaipėdos pl. 68, Palanga
Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė
17.
Nr. 85
prie Taikos g. 8, Palanga
3.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Numatoma statinių
paskirtis -kiti inžineriniai statiniai, statinių kategorija- Igr. nesudėtingi statiniai
4. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB “Architekta” Adresas: Giedraičių g. 9318, LT-08214 Vilnius, Į.K.: 304456883
5. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Projekto vadovas Aurimas
Dališanskis aurimas.dalisanskis@gmail.lt, Mob. tel.: 864732208; Architektas Algirdas
Rasimavičius algirdas.rasimavicius@gmail.com, mob. Tel.: 868275962;
6. Statytojas: Palangos miesto savivaldybės administracija (kodas 125196077), Vytauto g. 112, LT00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217, el. pašto
adresas: administracija@palanga.lt
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7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Palangos miesto
savivaldybės administracija (kodas 125196077), Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460)
48 705, faks. (8 460) 40 217, el. pašto adresas: administracija@palanga.lt, laikas darbo dienomis
09.00 – 16.00 val.
8. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: El. paštu: aurimas.dalisanskis@gmail.lt, iki 2019-0107 d. 17.00 val.
9. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2019-01-07 d., 17.30 val., adresu Palangos miesto
savivaldybės administracija Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, ketvirtame aukšte fojė prie
architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus (4a.)
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-13 16:28:28
2018-11-21 Informuojame apie parengtus viešbučio paskirties pastato, Užkanavės g. 1, Palangoje, dalies
trumpalaikio apgyvendinimo patalpų paskirties keitimo į gyvenamąsias patalpas, projektinius pasiūlymus.
PP UŽKANAVĖS G. 1
Projekto pavadinimas – Viešbučio paskirties pastato (Unik. Nr.2597-5002-2017), Užkanavės g. 1,
Palangoje, dalies trumpalaikio apgyvendinimo patalpų paskirties keitimo į gyvenamąsias patalpas,
projektas. Projektiniai pasiūlymai.
Statinio
statybos
vieta
Palanga,
Užkanavės
g.
1,
sklypo
kad.
Nr.
2501/0019:133.
Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – viešbučių paskirties
pastatai.
Numatomas pastato bendras plotas 1378,89 m².
Statytojas – R.V.
Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda,
tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673
42503 ,nuo 2018-11-21 iki 2018-12-11 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir Palangos savivaldybės
internetinėje svetainėje /.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2018-12-11 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu
tomas.tomoprojektai@gmail.com, Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai
projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-12-11 17.30 val. projektuojamo pastato sklype, adresu Palanga,
Užkanavės g. 1.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-28 12:14:57
2018-11-16 Informuojame apie parengtus poilsio pastato Vanagupės g. 13B, Palangoje, projektinius
pasiūlymus.
PP VANAGUPĖS G. 13B
Statinių statybos adresas – Poilsio pastatas Vanagupės g. 13B, Palangos miestas;
Projekto pavadinimas - Poilsio pastato Vanagupės g. 13B, Palangos miestas statybos projektas;
Statinio esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – paskirtis poilsio pastatas;
Projektuotojas – UAB „A TEAM PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda, info@ ateamprojects.lt, 8
650 13 160;
Projekto vadovas – architektas Ramūnas Atas, info@ ateamprojects.lt, 8 650 13 160;
Projekto architektai – Ramūnas Atas, Vaida Ona Atienė, Vaidotas Eimutis, info@ ateamprojects.lt, 8 650
13 160;
Statytojas –UAB „Pajūrio pušys“, I. Šimulionio g. 5-92, Vilnius, info@pajuriopusys.lt, 8 686 11446,
direktorius Ivanas Šiška;
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Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, laikas - UAB „A TEAM
PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda, info@ ateamprojects.lt, 8 650 13 160, darbo metu nuo 13
00val iki 16 00val., Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt iki viešo susirinkimo
pabaigos.
Pasiūlymus teikti – UAB „A TEAM PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda, info@ ateamprojects.lt, 8
650 13 160 ir (ar) viešo susirinkimo metu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir
visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos
pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo
grindžiamas pasiūlymas.
Viešas susirinkimas – 2018m. 12 mėn. 11d., 17val. 30min., Administracinio pastato „RUGELIS“ kavinės
patalpose Vanagupės g. 13, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-16 14:03:59
2018-11-09 Informuojame apie parengtus Gabijos gatvės, Palangoje, naujos statybos projektinius
pasiūlymus.
GABIJOS GATVĖS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statybvietės adresas: Gabijos g., Palanga.
Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) (8.2.).
Statybos rūšis: Nauja statyba.
Projektuotojas: UAB „Telšių keliai“, Mažeikių g. 18, LT-87101, Telšiai, tel. (8 444) 69 250, faksas (8 444)
69 261, el. paštas: tkeliai@tkeliai.lt. Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Arnas Knystautas +370 620
14884, el. paštas arnas@tkeliai.lt.
Susipažinimas su projektu: su techninio projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2018-11-09 iki 201811-28, kreipiantis į techninio 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).
Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153, tel. (8 460) 48 705, faks. (8
460) 40217, el. paštas administracija@palanga.lt.
Viešasis susirinkimas: viešasis susirinkimas dėl statinio projekto įvyks 2018-11-28 17.30 val. Palangos
miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, LT- 00153.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-12 09:33:15
2018-10-12 Informuojame apie parengtus kavinės su parduotuve (unik. Nr. 2598-5000-7014)
rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą, Mokyklos g. 1, Palangoje, techninio
darbo projekto projektinius pasiūlymus
MOKYKLOS G. 1, PALANGOJE,PROJEKTINIAI PASIULYMAI
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR
VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS
PASIŪLYMUS
(duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII
skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2018-03-30))
Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės
koordinatės:
Mokyklos g. 1, Palanga. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0005:24
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype
su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):
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Kavinės su parduotuve pastato esama maitinimo paskirtis keičiama į prekybos paskirtį, p. 7.3. (Statinio
paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie
projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius
pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com, mob. 8 614 41649;
(projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com).
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio
asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
UAB „PASTORALIS“ Naugarduko g. 84, Vilnius, el. p. jolantas.valmantas@maxima.lt , mob. tel. 8 659
00473
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto
svetainės adresas:
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2018-10-16 iki 2018-10-30 Palangos miesto
savivaldybėje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., Palangos
miesto savivaldybės tinklalapyje www.palanga.lt, UAB „TS Projects“ patalpose, adresu Lietuvininkų g. 618, Šilutė, tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com .
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus
dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“ patalpose, adresu Lietuvininkų g. 618, Šilutė, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. 8 614 41649, el.
paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas numatomas 2018-10-31 17:00 val. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos aktų
salėje, Mokyklos g. 10, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Vizualizacija
Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-16 10:29:57
2018-09-19 Informuojame apie parengtus gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių))
pastatų, Žiogių g. 10, Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus.
PP ŽIOGŲ G. 10
Statinio statybos adresas: Žiogų g. 10, Palanga.
Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai.
Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda
Projektinius
pasiūlymus
parengusio
projektuotojo
kontaktai:
Valentinas
Lucenko danesprojektai@gmail.com Mob. tel:+370 620 76751
Statytojas: Dovydas Kubilius
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Palangos miesto savivaldybės
svetainėje www.palanga.lt taip pat Turgausg. 37-5, Klaipėda, susitarus iš anksto tel.:+370620 76751; 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 iki2018-10-08 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:2018-10-08 d., 17.15 val., adresu: Žiogųg.10, Palanga
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-19 10:38:37
2018-08-31 Informuojame apie parengtus Vasaros gatvės pravažiavimo, Palangoje (nuo Priešaušrio
gatvės iki Kurorto gatvės), statybos projekto projektinius pasiūlymus.
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PP VASAROS GATVĖS PRAVAŽIAVIMO
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 Vasaros gatvės
pravažiavimo Palangoje (nuo Priešaušrio gatvės iki Kurorto gatvės) statybos projekto projektiniai
pasiūlymai.
Statybvietės adresas – Vasaros gatvė (nuo Priešaušrio gatvės iki Kurorto gatvės), Palangos miestas.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos, gatvės.
Projekto rengėjas: P. Baltmiškio individuali veikla, pažymos Nr. 639210, vadovas Paulius Baltmiškis,
kvalifikacijos atestatas Nr. 23866, kontaktinė informacija: el. paštas: paulius979@yahoo.com, mob.
861887476.
Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. (8 460) 48 705, el. p.
administracija@palanga.lt.
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti elektroniniu paštu
paulius979@yahoo.com nuo 2018-09-03 iki 2018-09-14.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-09-17, 17 val. Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-31 10:40:24
2018-08-16 Informuojame apie parengtus daugiabučių gyvenamųjų namų Vakaro g. 5, Palangoje,
statybos projekto projektinius pasiūlymus
PARENGTI DAUGIABUČIŲ GYV. NAMŲ VAKARO G. 5, PALANGA, STATYBOS
PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
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 Daugiabučių
gyvenamųjų namų (6.3) Vakaro g. 5, Palangos m. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas – Vakaro g. 5, Palanga. Statinio naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties
(dviejų-trijų butų) pastatas. Projektuotojas- UAB „Sunprojektai", į. k. 163730526, buveinės adresas J.
Janonio g. 323, Klaipėda. Projekto vadovas – Lina Deikuvienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A1615,
kontaktinė informacija: el. paštas projektai@sunprojektai.lt, tel. 863009939.
Statytojas – UAB „Pajūrio žuvėdra“. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos miesto
savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt ir projekto rengėjų patalpose adresu J.Janonio g. 6B323, Klaipėda (iš anksto susitarus tel.863009939 ) iki 2018. 09 04 d. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus
dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti paštu adresu UAB „Sunprojektai“, J. Janonio g. 6B323, Klaipėda arba elektroniniu paštu projektai@sunprojektai.lt iki 2018. 09 04d. 17.00 val. Viešas
susirinkimas įvyks 2018.09 05. 17.30 val. adresu Vakaro g. 5, Palanga.
Vakaro g. 5, Palangoje, vaizdinė informacija
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-16 14:57:04
2018-08-09 Informuojame apie dvibučio gyvenamojo namo Vaivorykštės g. 21G, Palangoje statybos
techninio darbo projekto projektinius pasiūlymus.
PP VALTERIŠKĖS G.
Vadovaudamiesi STR 1. 04. 04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad
UAB „Vilniaus hodroprojektas“ parengė projektinius pasiūlymus „Palangos miesto Valteriškės gatvės (nuo
Kretingos g. iki Vilmiškės kelio) naujos statybos projektas“ techniniam darbo projektui.
Projektuojamo statinio adresas – Valteriškės g. Palangos miestas.
Projektuojamo statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.
Statybos rūšis – nauja statyba.
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Statinio kategorija – ypatingas statinys (C gatvės kategorija).
Projektinių sprendinių aprašas: Valteriškės gatvė projektuojama asfalto dangos, dviejų eismo juostų, 7
metrų pločio. Gatvė aprėminama gatvės bortais įrengiamais 15 cm aukčiau už gatvės dangą. Greta gatvės
projektuojamas asfalto dangos dviračių takas, 1,5 m pločio ir pilkų betoninių trinkelių pėsčiųjų takas, 1,0
m pločio. Dviračių ir pėsčiųjų takas projektuojamas viename lygyje, juos skiria vejos borteliai. Gatvėje
projektuojami autobusų sustojimai būsimam viešąjam transportui ir mokykliniams autobusiukams. Gatvėje
projektuojamos nuovažos į sklypus prisitaikant prie jau įrengtų vartų ar ar įvažiavimų į sklypus. Nuovažos
projektuojamos tamsiai pilkų trinkelių dangos. Nuovažų vietose projektuojami nuleisti gatvės bortai be
peraukštėjimo, lygiai su gatvės danga. Eismo organizavimas gatvėje projektuojamas kelio ženklais ir
horizontaliuoju ženklinimu ant dangų. Ties kiekviena sankryža projektuojamos pėsčiųjų perėjos. Pėsčiųjų
perėjų vietose projektuojami nuleisti gatvės bortai be peraukštėjimo, lygiai su gatvės danga.
Valteriškės gatvės projektiniai sprendiniai pritaikyti žmonių su negalia reikmėms.
Valteriškių gatvėje projektuojami lietaus nuotekų tinklai, projektuojami vandens surinkimo trapukai su
bordiūrinėmis grotelėmis. Gatvėje taip pat projektuojami apšvietimo tinklai su cinkuotomis 8 metrų
aukščio atramomis, LED lempomis. Ties pėsčiųjų perėjomis projektuojamas kryptinis perėjų zonos
apšvietimas.
Valteriškės gatvės projektas jungiasi su parengtu Kretingos gatvės projektu bei rengiamu Vėžių gatvės
projektu.
Projekto rengėjas – UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (Kalvarijų g. 125, 4 korpusas, LT-08221, Vilnius,
elektroninis adresas www.vhp.lt, elektroninis paštas info@vhp.lt, tel. 8 5 2730319.
Projekto vadovas – Daiva Dambrauskienė, tel. 8649 44422, elektroninis paštas daiva@tvari.in
Statytojas – Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga 00153, elektroninis
adresas www.palanga.lt, elektroninis paštas administracija@palanga.lt, tel. 8 460 48705, 8 460 41406.
Statytojo kontaktinis asmuo – Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Giedrius Ramonas, tel. 8460 30324,
elektroninis paštas statyba@palanga.lt.
Su projektiniais sprendiniais galima susipažinti:
Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt
Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriuje – kab. 221.
Pasiūlymus
dėl
projektinių
sprendinių
galima
teikti
elektroniniu
paštu
statyba@palanga.lt, daiva@tvari.in.
Viešas susirinkimas įvyks: 2018 m. rugpjūčio 27 dieną, 17.00 val. adresu Vytauto g. 112, Palanga,Palangos
miesto savivaldybės salėje.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-09 09:24:48
2018-08-09 Informuojame apie Valteriškės g. (nuo Kretingos g. iki Vilmiškės kelio) naujos statybos
techninio darbo projekto projektinius pasiūlymus.
PP VALTERIŠKĖS G.
Vadovaudamiesi STR 1. 04. 04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad
UAB „Vilniaus hodroprojektas“ parengė projektinius pasiūlymus „Palangos miesto Valteriškės gatvės (nuo
Kretingos g. iki Vilmiškės kelio) naujos statybos projektas“ techniniam darbo projektui.
Projektuojamo statinio adresas – Valteriškės g. Palangos miestas.
Projektuojamo statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.
Statybos rūšis – nauja statyba.
Statinio kategorija – ypatingas statinys (C gatvės kategorija).
Projektinių sprendinių aprašas: Valteriškės gatvė projektuojama asfalto dangos, dviejų eismo juostų, 7
metrų pločio. Gatvė aprėminama gatvės bortais įrengiamais 15 cm aukčiau už gatvės dangą. Greta gatvės
projektuojamas asfalto dangos dviračių takas, 1,5 m pločio ir pilkų betoninių trinkelių pėsčiųjų takas, 1,0
m pločio. Dviračių ir pėsčiųjų takas projektuojamas viename lygyje, juos skiria vejos borteliai. Gatvėje
projektuojami autobusų sustojimai būsimam viešąjam transportui ir mokykliniams autobusiukams. Gatvėje
projektuojamos nuovažos į sklypus prisitaikant prie jau įrengtų vartų ar įvažiavimų į sklypus. Nuovažos
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projektuojamos tamsiai pilkų trinkelių dangos. Nuovažų vietose projektuojami nuleisti gatvės bortai be
peraukštėjimo, lygiai su gatvės danga. Eismo organizavimas gatvėje projektuojamas kelio ženklais ir
horizontaliuoju ženklinimu ant dangų. Ties kiekviena sankryža projektuojamos pėsčiųjų perėjos. Pėsčiųjų
perėjų vietose projektuojami nuleisti gatvės bortai be peraukštėjimo, lygiai su gatvės danga.
Valteriškės gatvės projektiniai sprendiniai pritaikyti žmonių su negalia reikmėms.
Valteriškių gatvėje projektuojami lietaus nuotekų tinklai, projektuojami vandens surinkimo trapukai su
bordiūrinėmis grotelėmis. Gatvėje taip pat projektuojami apšvietimo tinklai su cinkuotomis 8 metrų
aukščio atramomis, LED lempomis. Ties pėsčiųjų perėjomis projektuojamas kryptinis perėjų zonos
apšvietimas.
Valteriškės gatvės projektas jungiasi su parengtu Kretingos gatvės projektu bei rengiamu Vėžių gatvės
projektu.
Projekto rengėjas – UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (Kalvarijų g. 125, 4 korpusas, LT-08221, Vilnius,
elektroninis adresas www.vhp.lt, elektroninis paštas info@vhp.lt, tel. 8 5 2730319.
Projekto vadovas – Daiva Dambrauskienė, tel. 8649 44422, elektroninis paštas daiva@tvari.in
Statytojas – Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga 00153, elektroninis
adresas www.palanga.lt, elektroninis paštas administracija@palanga.lt, tel. 8 460 48705, 8 460 41406.
Statytojo kontaktinis asmuo – Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Giedrius Ramonas, tel. 8460 30324,
elektroninis paštas statyba@palanga.lt.
Su projektiniais sprendiniais galima susipažinti:
Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt
Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriuje – kab. 221.
Pasiūlymus
dėl
projektinių
sprendinių
galima
teikti
elektroniniu
paštu
statyba@palanga.lt, daiva@tvari.in.
Viešas susirinkimas įvyks: 2018 m. rugpjūčio 27 dieną, 17.00 val. adresu Vytauto g. 112, Palanga,Palangos
miesto savivaldybės salėje.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-09 09:24:48
2018-08-03 Informuojame apie vieno buto gyvenamojo namo L.Vaineikio g. 30, Palangoje,
rekonstravimo, keičiant naudojimo paskirtį į dviejų butų gyvenamąjį namą, projektinius pasiūlymus.
PP L. VAINEIKIO G. 30
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės
informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių
projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Vieno buto gyvenamojo namo L.Vaineikio g.
30, Palangoje, rekonstravimo, keičiant naudojimo paskirtį į dviejų butų gyvenamąjį namą, projekto
projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Statinių statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., L.Vaineikio g. 30, kadastrinis Nr.
2501/0032:153; žemės sklypo plotas 0,0688 ha.
Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2.),
pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos 24 - 432, 91222 Klaipėda.
Projekto vadovė ir statinio architektė Virginija Dantienė, el.paštas vdantiene@yahoo.com, tel. +370 686
41825.
Statytojas: UAB „Londvil“
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m. savivaldybės internetinėje svetainėje
www.palanga.ltir V. Dantienės projektavimo firmos patalpose, Taikos 24 -432, Klaipėdoje, darbo laiku 918 val. nuo 2018-08-03 iki 2018-08-17. Tel.: +370686 41825, el.paštas vdantiene@yahoo.com ; statytojo
tel.: +370687 59515.
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu,
vdantiene@yahoo.com, paštu, adresu Taikos 24 -432, 91222 Klaipėda arba įteikiami tiesiogiai
projektuotojui nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-08-17, 18 val. adresu L.Vaineikio g. 30, Palangoje.
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Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-03 11:47:18
2018-07-31 Informuojame apie dviejų butų gyvenamojo namo (su poilsio patalpomis) ir pagalbinio ūkio
pastatu, Vydūno al. 6, Palangoje, projektinius pasiūlymus.
PP VYDŪNO AL. 6, PALANGOJE
Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės
informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių
projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtų Dviejų butų gyvenamojo namo (su poilsio
patalpomis) ir pagalbinio ūkio pastatų, Vydūno al. 6, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų
visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Statinių statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vydūno al. 6, kadastrinis Nr. 2501/0031:81;
žemės sklypo plotas 0,1116 ha.
Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas
(6.2.) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7.17.), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos 24 - 432, 91222 Klaipėda.
Projekto vadovė ir statinio architektė Virginija Dantienė, el.paštas vdantiene@yahoo.com, tel. +370 686
41825.
Statytojas: Ričardas Ramaška
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m. savivaldybės internetinėje svetainėje
www.palanga.lt ir V. Dantienės projektavimo firmos patalpose, Taikos 24 -432, Klaipėdoje, darbo laiku
9-18 val. nuo 2018-08-01 iki 2018-08-14. Tel.: +370 686 41825, el.paštas vdantiene@yahoo.com ;
statytojo įg. asmens tel.: +370 618 31225.
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu
paštu, vdantiene@yahoo.com, paštu, adresu Taikos 24 -432, 91222 Klaipėda arba įteikiami tiesiogiai
projektuotojui nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-08-14, 18 val. adresu Vydūno al. 6, Palangoje.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-31 09:39:47
2018-07-13 Pakartotinai informuojame apie S. Neries g. Palangoje naujos statybos techninio darbo
projekto projektinius pasiūlymus.
PAKARTOTINI PP NERIES GATVĖS
1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės
koordinatės. S. Neries gatvė, Palangos miestas.
2. Statinio projekto pavadinimas. S .Neries g. Palangoje naujos statybos techninis darbo projektas
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: gatvė
4. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų),
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono
numeris. UAB Saugvila inžinierius Mindaugas Vaičiulis, el. pašto adresas: mindaugas.v@saugvila.lt, tel.
(+370) 685 76030, įgaliotas atstovo (Statytojo) Palangos miesto savivaldybės administracijos, galinčio
informuoti apie projektinius pasiūlymus
5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės
adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Palangos miesto savivaldybės administracija, J.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt.
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su
projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto
svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima nuo 2018 m. liepos 16 d. iki
2018 m. liepos 31 d.,:
·
UAB Saugvila projektavimo skyriuje, adresu Jeruzalės g. 31, Vilnius, bei tel.
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(+370) 685 76030, el. p. mindaugas.v@saugvila.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,.
·
Palangos miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje: www.palanga.lt.
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Informacija priimama elektroniniu paštu mindaugas.v@saugvila.lt
arba raštu, adresu: Jeruzalės g. 31, Vilnius iki 2018 m. rugpjūčio1 dienos.
Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
– vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono
numeris.
– pasiūlymo teikimo data.
– informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo
atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su motyvuotais paaiškinimais. Atmesdamas pasiūlymą,
Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 2 d.
17 val. Palangos miesto savivaldybės administracijoje, adresu Vytauto g. 112, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-13 13:49:13
2018-06-26 Informuojame apie S. Neries g. Palangoje naujos statybos techninio darbo projekto
projektinius pasiūlymus.
PP S. NERIES GATVĖ
1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės
koordinatės. S. Neries gatvė, Palangos miestas.
2. Statinio projekto pavadinimas. S. Neries g. Palangoje naujos statybos techninis darbo projektas
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: gatvė
4. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų),
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono
numeris. UAB Saugvila inžinierius Mindaugas Vaičiulis, el. pašto adresas: mindaugas.v@saugvila.lt, tel.
(+370) 685 76030, įgaliotas atstovo (Statytojo) Palangos miesto savivaldybės administracijos, galinčio
informuoti apie projektinius pasiūlymus
5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės
adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Palangos miesto savivaldybės administracija, J.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt.
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su
projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto
svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima nuo 2018 m. birželio 26d.
iki 2018 m. liepos 10 d.,:
· UAB Saugvila projektavimo skyriuje, adresu Jeruzalės g. 31, Vilnius, bei tel.
(+370)685 76030, el. p. mindaugas.v@saugvila.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,.
· Palangos miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje: www.palanga.lt.
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Informacija priimama elektroniniu paštu mindaugas.v@saugvila.lt
arba raštu, adresu: Jeruzalės g. 31, Vilnius iki 2018 m. liepos 10 dienos.
Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
– vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris.
– pasiūlymo teikimo data.
– informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo
atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su motyvuotais paaiškinimais. Atmesdamas pasiūlymą,
Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.
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8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. liepos 11 d. 17
val. Palangos miesto savivaldybės administracijoje, adresu Vytauto g. 112, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-27 10:26:16
2018-06-14 Informuojame apie vieno buto gyvenamojo namo, Vasario 16 - osios g. 35, Palangoje,
rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus.
PP VASARIO 16-OSIOS G. 35
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, Vasario 16- osios g. 35, Palangoje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų visuomenės
informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vasario 16- osios g.
35, kadastrinis Nr: 2501/0018:38; sklypo plotas 0,1278 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma paskirtis ir naudojimo būdas: kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: dviejų butų (6.2.) gyvenamasis namas, pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: V. Dantienės projektavimo firma, Taikos 24 - 432, 91222 Klaipėda.
Projekto vadovė Virginija Dantienė, el.paštas vdantiene@yahoo.com, tel. +370686 41825
Statytojas: Stasys Šauklys, Vaidotas L. Vaineikio g. 35, Palanga. Tel. +370684 03529
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m. savivaldybės internetinėje svetainėje
www.palanga.lt ir V. Dantienės projektavimo firmos patalpose, Taikos 24 -432, Klaipėdoje, darbo laiku 918 val. nuo 2018-06-15 iki 2018-06-29. Tel.: +370686 41825, el.paštas vdantiene@yahoo.com Viešas
susirinkimas įvyks 2018-06-29, 18 val. adresu Vasario 16 –osios g. 35, Palangoje.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-14 08:55:28
2018-05-22 Informuojame apie vieno buto gyvenamojo namo Ronžės g. 28, Palangoje, statybos
projekto projektinius pasiūlymus.
PP RONŽĖS G. 28
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, Ronžės g. 28, Palangoje, rekonstravimo projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo
svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Ronžės g. 28,
kadastrinis Nr: 2501/0032:99; sklypo plotas 0,0647 ha.
Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: vieno buto (6.1.) gyvenamasis namas, 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: Arūnas Jukna, Daiva Juknienė, atstovaujami įgalioto asmens Jono Juknos, Jūražolių g. 22,
Palanga. Tel.: 8-601-41080.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 1207, Palangoje, darbo laiku nuo 2018-05-28 iki 2018-06-11. Tel.: 8-698-83701, el.paštas
info.vrp@gmail.com
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Viešas susirinkimas įvyks 2018-06-11, 17.30 val. UAB „Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g.
120-7, Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-22 16:47:51
2018-05-16 Informuojame apie dviejų butų gyvenamo namo Kunigiškių g. 16, Palangoje, statybos
projekto projektinius pasiūlymus.
PP KUNIGIŠKIŲ G. 16
STATINIO PAVADINIMAS: Du dvibučiai gyvenamieji namai
PASKIRTIS: Dviejų butų gyvenamieji namai (7.2)
ADRESAS: Palanga, Kunigiškių g. 16
PROJEKTUOTOJO ĮGALIOTAS ASMUO: arch. UAB “Globalus projektavimas”, el.
paštas: jelena@globalus.lt tel. +37060348128
STATYTOJAS: UAB "Minsko 7" tel. +37060348128
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS: Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r.
d.d. 8-17 val. Nuo 2018-05-17 iki 2018-05-31
PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TEIKTI: el. paštu jelena@globalus.lt
VIEŠASIS SUSIRINKIMAS: 2018-05-31, 17:30 val. Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-16 09:23:08
2018-05-15 Informuojame apie dvibučio gyvenamojo namo Vytauto g. 91, Palangoje, statybos projekto
projektinius pasiūlymus.
PP VYTAUTO G. 91
ADRESAS IR STATYBOS VIETA: VYTAUTO G. 91, PALANGOJE, SKL.KAD.NR. 2501/0027:215
OBJEKTO
PAVADINIMAS:
DVIBUČIO
GYVENAMOJO
NAMO
VYTAUTO G.91,
PALANGOJE, NAUJA STATYBA
PROJEKTUOTOJAS: UAB “PIEVŲ TAKAS”, PV POVILAS JANSONAS, TEL.NR. +37069931773
paulius@pievutakas.lt
STATYTOJAS : GEDIMINAS JACKA, TEL.NR. +37060927742, jackiene.virginija@gmail.com
SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA NUO 2018 M. GEGUŽĖS 16 D.
IKI 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. 15VAL.: VYTAUTO G.112, PALANGA, TEL.NR.8460 48
708, architektas@palanga.lt IR SVETAINĖJE : https: // www.palanga.lt
PASIŪLYMUS GALIMA TEIKTI : ELEKTRONINIU PAŠTU paulius@pievutakas.lt iki 2018 M.
GEGUŽĖS 31 D. 15 VAL.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS: PALANGOJE, JŪRATĖS G.23A, LT-00133, 2018 M.
BIRŽELIO 1 D. 18 VAL.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-15 16:21:04
2018-04-26 Informuojame apie poilsio paskirties pastatų komplekso Užkanavės g. 29, Palangoje,
rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus.
PP VYTAUTO G. 91
ADRESAS IR STATYBOS VIETA : VYTAUTO G. 91, PALANGOJE, SKL.KAD.NR.
2501/0027:215
OBJEKTO PAVADINIMAS : DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO VYTAUTO G.91,
PALANGOJE, NAUJA STATYBA
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PROJEKTUOTOJAS : UAB “PIEVŲ TAKAS”, PV POVILAS JANSONAS, TEL.NR.
+37069931773 paulius@pievutakas.lt
STATYTOJAS : GEDIMINAS JACKA, TEL.NR. +37060927742, jackiene.virginija@gmail.com
SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA NUO 2018 M. GEGUŽĖS 16 D.
IKI 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. 15VAL.: VYTAUTO G.112, PALANGA, TEL.NR.8460 48
708, architektas@palanga.lt IR SVETAINĖJE : https: // www.palanga.lt
PASIŪLYMUS GALIMA TEIKTI : ELEKTRONINIU PAŠTU paulius@pievutakas.lt iki 2018 M.
GEGUŽĖS 31 D. 15 VAL.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS : PALANGOJE, JŪRATĖS G.23A, LT-00133, 2018 M.
BIRŽELIO 1 D. 18 VAL.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-15 16:21:04
2018-04-20 Informuojame apie S. Dariaus ir S. Girėno gatvė (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento)
Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus.
S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖ (NUO SPORTO GATVĖS IKI KLAIPĖDOS PLENTO)
PALANGOJE PP
1. Statinių statybvietės adresas :
S. Dariaus ir S. Girėno gatvė (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje.
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).
Statybos rūšis: naujo statinio statyba.
Statinių kategorija: ypatingasis statinys.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie
projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, Vilnius, tel. Nr. 852500605, el.p. info@srp-projektas.lt.
Projekto vadovė: Dovilė Gribulienė, dovile@srp-projektas.lt , tel. Nr. +37060779144.
4. Statytojas:
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga. tel. (8 460) 48 705,(8
460) 41 406, el. p.administracija@palanga.lt.
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto
svetainės adresas.
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 864588765; darbo
dienomis 8.00-17.00 val.; http://www.palanga.lt.
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2018 m. gegužės 9 d. 17.00 val. elektroniniu paštu info@srp-projektas.lt ir viešo
susirinkimo metu.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
2018 m. gegužės 9 d. 17.00 val. Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-20 10:50:11
2018-02-13 Informuojame apie vieno buto gyvenamojo namo Vasaros g. 10, Palangoje, žemės sklypo
kad. Nr. 2501/0039:212, statybos projekto projektinius pasiūlymus.
PP VASAROS G. 10, PALANGOJE
Statinių statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės
koordinatės:
Žemės sklypas: Vasaros g. 10, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0039:212.
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Statinių (-o) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Planuojamas statinys – Vieno buto gyvenamasis namas (6.1).
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo(-ų),
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono
numeris:
Mindaugas Astrauskas, tel.+370-605-56009, +370-663-57433, el.p. mindaugasastrauskas54@gmail.com
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės
adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Donatas Koblinskas, Chemikų g. 16-11, Kėdainiai, tel.: 8-615-57252.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su
projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės internetu
svetainėje paskelbimo dienos:
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2018-02-12 iki 2018-03-05 imtinai projektinių pasiūlymų
rengėjo – Mindaugo Astrausko buveinėje, adresu Minijos g. 2, III korp., 4 aukštas, 408 kab., Klaipėdoje,
informacija tel. +370-605-56009, +370-663-57433.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Planavimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo
projektinių pasiūlymų rengėjui Mindaugui Astrauskui, Minijos g. 2, Klaipėda, tel. +370-605-56009,
+370-663-57433; el. p. mindaugasastrauskas54@gmail.com.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas numatomas 2018-03-05, 18.00val. projektuojamo namo sklype, adresu Vasaros g.10,
Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-13 10:08:23
2018-02-12 Informuojame apie vieno buto gyvenamojo namo Unik. Nr. 2595-0001-3013 Gėlių a. 8,
Palangoje, rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus .
PP GĖLIU G. 8, PALANGA
Statinių statybos vieta – Gėlių a. 8, Palanga.
Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (
namai).
Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „A 405“ Bijūnų g.8, Klaipėda,
Architektas Saulius Plungė, tel. 8 698 32837, el. p. saulius@a405.lt
Statytojas – Giedrius Varoneckas, tel.8 698 44564
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresu Bijūnų g.8, Klaipėda.
Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Susipažinimo termino pradžia 2018-02-14, pabaiga 2018-03-02.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu,
saulius@a405.lt, paštu Bijūnų g.8, 91204 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu
adresu bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-03-06, 17.00 val. Palangos m. savivaldybės pastate pirmo aukšto fojė
patalpoje adresu Vytauto g. 112 , Palanga.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-12 09:21:30
2018-02-01 Informuojame apie požeminės automobilių saugyklos Malūno g. 1F, Palangoje projektinius
pasiūlymus.
PP MALŪNO G. 1F, PALANGA
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII
skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės
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dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti POŽEMINĖS
AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS MALŪNO G. 1F, PALANGOJE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.
1.Adresas: Palangos m. sav., Palanga, Malūno g. 1F, sklypo kad. Nr. 2501/0025:36.
2.Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: p. 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai - garažai.
3.Projektuotojas: UAB „A3 studija", Jonavos g. 3-214, LT-49386 Kaunas. Atsakingas asmuo - projekto
vadovas- Saulius Daniulaitis, atestato Nr. A1068, tel. Nr. +370 61127213, el. paštas: saulius@a3studija.lt
4.Statytojas: UAB „KAUNO BŪSTAI“, tel. +370 650 49988
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2018 m. vasario 6 d. – 2018 m. vasario
22 d. nuo nuo 16:00 iki 17:00 UAB „KAUNO BŪSTAI" patalpose, iš anksto susitarus, Palangos m. sav.,
Palanga, Malūno g. 1g-48. Informacija teikiama: el. paštu: info@kaunobustai.lt ir mob.tel.: +370 650
49988.
6.Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu aukščiau nurodytu
adresu arba el. paštu: info@kaunobustai.lt iki viešo susirinkimo.
7.Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. vasario 22 d. 17:10 val. UAB „KAUNO BŪSTAI " patalpose Palanga,
Malūno g. 1g-48.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-01 11:26:34
2018-01-12 Informuojame apie Vieno buto gyvenamojo namo Unik. Nr. 2595-9002-2017 ,
rekonstravimą į dviejų butų gyvenamą namą su poilsio patalpomis Plytų g. 15 Palangoje, projektinius
pasiūlymus.
PP PLYTŲ G. 15
Statinių statybos vieta – Plytų g. 15 , Palanga.
Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (dviejų butų ) pastatai (
namai).
Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „A 405“ Bijūnų g.8, Klaipėda,
Architektas Saulius Plungė, tel. 8 698 32837, el. p. saulius@a405.lt
Statytojas – Saulius Plung4, tel.8 698 32837
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresu Bijūnų g.8, Klaipėda.
Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
Susipažinimo termino pabaiga 2018-01-29.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu
paštu,saulius@a405.lt paštu Bijūnų g.8, 91204 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei
nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas įvyks 2018-01-29, 17.00 val. UAB „A405“ patalpose,
adresu Bijūnų g.8, Klaipėda.
Projektiniai pasiūlymai
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-12 09:03:37
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