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SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS 

 
Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB 

„Atamis“ parengė projektinius pasiūlymus projektui „DARIAUS IR GIRĖNO G. BEI PIETINIO KELIO G. 

ŠILALĖS MIESTE KVARTALO REKONSTRAVIMAS IR INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS 

PROJEKTAS“. 

Projektuojamo statinio adresas – Dariaus ir Girėno bei Pietinio kelio gatvių kvartalas, Šilalės m. 

Statybos rūšis – rekonstravimas, nauja statyba. 

Projekte numatoma  

– Sutvarkyti įvažiavimus, privažiavimo kelius, automobilių aikštelės; 

– Suprojektuoti šaligatvius; 

– Įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles; 

– Suprojektuoti poilsio, grilio zonas, vaikų žaidimų ir tinklinio aikšteles; 

– Sutvarkyti lietaus nuotekų sistemą kiemuose; 

– Perkelti esamus šviestuvus, suprojektuoti naujus, nukabeliuoti esamą oro liniją; 

– Numatyti skalbinių džiovyklas: 

– Nugenėti medžius ir esant poreikiui juos pašalinti; 

Statinio naudojimo paskirtis – gatvės, kiti inžineriniai statiniai, elektros, nuotekų šalinimo tinklai. 

Projekto rengėjas - UAB ,,Atamis“ (Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (+370) 5 2728334, faksas 

(+370) 5 2031280, adresas internete www.atamis.lt, el. p. info@atamis.lt).  

Projekto vadovas Rimvydas Juodka, tel. 8-672 94003, el. paštas r.juodka@atamis.lt; 

Kontaktinis asmuo, dėl projekto sprendinių aptarimo: Katažyna Bojarovič, tel.  +370 676 89 789, el. p. 

k.bojarovic@atamis.lt . 

Statytojas – Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė, el. p. 

info@silale.lt, kontaktinis asmuo – Investicijų ir statybų skyriaus vyr. specialistė Vaida Jocytė-Kiaulakienė, tel. 

(8 44) 976 123, el. paštas: vaida.kiaulakiene@silale.lt. 

Su projekto sprendiniais galima susipažinti:  

- Šilalės rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje  www.silale.lt; 

- UAB „Atamis“ (Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, (316 kabinetas) darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 

val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val. (iš anksto informavus tel. +370 6620 8215). 

Pasiūlymus dėl techninio darbo projekto projektinių sprendinių „DARIAUS IR GIRĖNO G. BEI PIETINIO 

KELIO G. ŠILALĖS MIESTE KVARTALO REKONSTRAVIMAS IR INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS 

PROJEKTAS“ galima teikti el. p.: k.bojarovic@atamis.lt; info@atamis.lt; faksu (+370) 5 2031280, paštu adresu: 

UAB „Atamis“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius iki  viešo susirinkimo ir jo metu. 

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio mėn. 13 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM 

platformą. Viešo nuotolinio susirinkimo nuoroda: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpfuGgqTosHdXRI6PIiA1j3NC-ok_7Z_tr  
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