2021 m. sausio 19 d. 16:00 val.

Kitų inžinerinių statinių, Stadiono takas 16, Joniškyje rekonstravimo projekto projektinių
pasiūlymų svarstymas

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2021-01-19 Nr. 1

Susirinkimas pradėtas 2021 m. sausio 19 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu.
Susirinkimo pradžioje buvo paskirtas viešo susirinkimo pirmininkas - UAB „Synergy Solutions“
projektų vadovas Tomas Kazlauskas ir viešo susirinkimo sekretorius - UAB „Synergy Solutions“
projektų vadovas Artūras Čeikus.
Viešam svarstymui buvo pateikti „Kitų inžinerinių tinklų, Stadiono takas 16, Joniškyje
rekonstravimo projekto“ projektiniai pasiūlymai Nr. SS2037, 2020 m (0 laida).
Apie susirinkimo laiką ir vietą buvo viešai paskelbta 2020-12-29 Joniškio rajono savivaldybės
svetainėje www.joniskis.lt ir informaciniame stende, kuris buvo iškabintas šalia projektuojamos
teritorijos. Iki viešo susirinkimo klausimų ir pasiūlymų nebuvo gauta.
Viešame susirinkime, nuotoliniu būdu 2021 m. sausio 19 d. 16:00 val. Susirinkime dalyvavo
du projektuotojų atstovai ir vienas statytojo atstovas.
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių buvo galima pateikti projektuotojui ir
statytojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki
viešojos susirinkimo pabaigos ir jo metu. Šiuo laikotarpių pasiūlymų ar pastabų, dėl projektinių
pasiūlymų sprendinių, pateikta nebuvo.
Per vieną valandą nuo nustatytos susirinkimo pradžios nė vienas visuomenės atstovas
neprisijungė ir pretenzijų ar pasiūlymų nepateikė, 17.00 val. buvo konstatuota, kad viešojo
visuomenės supažindinimo su numatytu rengti projektu procedūra atlikta. Viešo susirinkimo įrašas
išsaugotas: https://ss.box.com/s/wjfah7lj90kztjs5kov8npc61rr2z5sy.
Pirmininkas
UAB „Synergy Solutions“ projektų vadovas
Sekretorius
UAB „Synergy Solutions“ projektų vadovas

Tomas Kazlauskas
Artūras Čeikus

Kitų inžinerinių statinių, Stadiono takas 16, Joniškyje, rekonstravimo projektas
(pavadinimas)

Registravimas nuotoliniu būdu, 2021-01-19, 16:00 val.
(adresas, tikslus laikas)

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Dalyvio vardas,
pavardė
Artūras Čeikus
Tomas Kazlauskas
A. P.

Organizacija

UAB „Synergy Solutions“
UAB „Synergy Solutions“
Joniškio rajono
savivaldybės administracija

Dalyvio el. paštas*
ir telefonas
arturas@ss-exp.com
tomas@ss-exp.com

Dalyvio
parašas

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pastaba. Protokolo nutarimai turi būti suderinti su dalyviais. Protokolo nutarimai gali būti derinami su dalyviais el. paštu. Jei išsiuntus protokolo nutarimus
el. paštu 2 darbo dienas nėra gauta pastabų iš dalyvio, laikoma, kad dalyvis neprieštarauja protokolo nutarimams ir jie yra suderinti.
Jeigu dalyvis sąraše nepateikia el. pašto, laikoma, kad jis neprieštaraus protokolo nutarimams.

Viešo susirinkimo pirmininkas:
Projektų vadovas
(pareigos)

Tomas Kazlauskas
(parašas)

Viešo susirinkimo sekretorius:
Projektų vadovas
(pareigos)

(vardas, pavardė)

Artūras Čeikus
(parašas)

(vardas, pavardė)

