Priedas Nr. 1

DUOMENYS APIE STATINĮ

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės
koordinatės. Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožai 23,97029,473 km, 29,592-34,209 km bei 52,482-53,460 km, esantis Kėdainių raj.
2. Statinio projekto pavadinimas. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva
ruožų 23,970-29,473 km, 29,592-34,209 km bei 52,482-53,460 km rekonstravimo projektas
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: keliai
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. AB „Panevėžio keliai“ projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas:
martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. (+370) 615 75185
5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės
adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). VĮ „Kauno regiono keliai“, I. Kanto g. 23, 44296
Kaunas, el. pašto adresas: info@krk.lt, tel. (+370) 37 202340
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. Visuomenei susipažinti su
projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo savivaldybės interneto
svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima:
– AB „Panevėžio keliai“ projektavimo skyriuje, adresu Verkių g. 25c, Vilnius.
– Kėdainių rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, 608 kab., Kėdainiai.
nuo 2016 m. lapkričio 29 d. iki 2016 m. gruodžio 5 d., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Informacija projekto vadovo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 615
75185, el. p. martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti
pasiūlymus

dėl

projektinių

pasiūlymų.

Informacija

priimama

elektroniniu

paštu

martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt arba raštu, adresu: Verkių g. 25c, 08223 Vilnius iki 2016
m. gruodžio 5 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 2016 m. gruodžio 6
d. 17 val. Kėdainių rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, 608 kab., Kėdainiai.

