
    

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijai                                   2022-03-23 
        

SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS 
Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad 

UAB „Atamis“ parengė projektinius pasiūlymus projektui „INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO 

IR STATYBOS, TERITORIJOJE RIBOJAMOJE D. POŠKOS IR MAIRONIO GATVIŲ ŠILALĖS MIESTE, 

PROJEKTAS“. 

Projektuojamo statinio adresas – kvartalas ribojamas D. Poškos ir Maironio gatvių, Šilalės m. 

Statybos rūšis – rekonstravimas, nauja statyba. 

Numatoma rekonstruoti kvartalo privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles ir šaligatvius, 

pėsčiųjų takus įrengiant naują dangos konstrukciją. Privažiuojamieji keliai projektuojami asfalto 

dangos nuo 3,50 iki 5,50 m pločio. Pėsčiųjų takai projektuojami iš betoninių trinkelių dangos 1,50 m 

pločio. Stovėjimo vietos projektuojamos iš asfalto arba ažūrinių trinkelių dangos 4,35 m ilgio (5,20 

m skirtos žmonėms su negalia). Projektuojamos naujos 536 automobilių stovėjimo vietos iš kurių 28 

pritaikytos žmonėms su negalia, o 30 - elektromobiliams. Taip pat prie kiekvieno namo, jeigu yra 

galimybė, numatomos naujos skalbinių džiovyklės. Kvartale projektuojamos keturios naujos 

pramogų aikštelės, kurios skirtos aktyviam laisvalaikiui, sportui, poilsiui, sukuriant estetiškai 

patrauklias erdves prieinamas įvairaus amžiaus grupėms. Šiose aikštelėse įrengiama krepšinio 

aikštelė, stalo teniso stalai, šaškių/šachmatų salai, treniruoklių aikštelė, vaikų žaidimų aikštelės, lauko 

kepsninės, iškylų stalai, šezlongai bei gultai. Numatoma įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. 

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 ir Projekto dalies vadovas Šarūnas Bakšys, tel. 8 622 53594, el. p. s.baksys@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; 

- Šilalės rajono savivaldybėje adresu J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė. 

Pasiūlymus dėl techninio darbo projekto projektinių sprendinių „INŽINERINIŲ STATINIŲ 

REKONSTRAVIMO IR STATYBOS, TERITORIJOJE RIBOJAMOJE D. POŠKOS IR MAIRONIO 

GATVIŲ ŠILALĖS MIESTE, PROJEKTAS“ galima teikti el. p.: s.baksys@atmis.lt; r.juodka@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. 12 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM 

platformą. Viešo nuotolinio susirinkimo nuoroda: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqdumsrjkuH9GK5C77aOY8_wmeWt_P1rc6 
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