
 

 

Dainų g. 1, Kuršėnai, 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS 

PRANEŠIMAS APIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ATNAUJINIMO – 

MODERNIZAVIMO 

INVESTICIJŲ PLANO VIEŠAJĮ APTARIMĄ 
VIEŠOJO APTARIMO ORGANIZATORIUS(-AI): 

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis: 

Sodo g. 18, Kuršėnai. Tel. (8-41) 58 11 95. www.kursenai-ku.lt 

APTARIMO DATA: 2021 m. vasario 19 d. (penktadienis), 18 val. 00 min. (nuotoliniu būdu 

„ZOOM“ programa) po nuotolinio pristatymo, pristatymo vaizdo įrašas bus patalpintas internete ir iki 

vasario 26 d. 9 val. dar bus galima pateikti pastebėjimus ir užklausas raštu, el. paštu ar telefonu (žemiau 

nurodytais kontaktais); 

APTARIMO VIETA: nuotoliniu būdu „ZOOM“ programa. Taip pat raštu iki aukščiau nurodytos datos; 

APTARIMO DARBOTVARKĖ: 

1. Preliminaraus paruošto investicijų plano pristatymas, priemonių apibendrinimas ir aptarimas. 

2. Dėl siūlomo investicijų plano, priemonių pakeitimų. 

BENDRA INFORMACIJA: 

Informuojame, kad atsižvelgiant į šiuo metu visoje Lietuvos Respublikoje paskelbtą karantiną, dėl 

COVID-19 viruso pandemijos, šiuo laikotarpiu vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir dėl visuomenės 

saugumo užtikrinimo, nėra galimi organizuoti, bet kokie žmonių susirinkimai ar susibūrimai, bet kokiais 

klausimais, todėl vienintelis galimas būdas yra vykdyti pristatymus nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į itin 

aktualių klausimų pristatymą, UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, organizuoja pastato atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano pristatymą nuotoliniu ir rašytiniu būdu.  

Po nuotolinio pristatymo - aptarimo naudojantis „ZOOM“ programa, viso pristatymo vaizdo įrašas bus 

patalpintas http://kursenai-ku.lt/ internetiniame tinklapyje ir papildomus klausimus dar bus galima pateikti 

raštu, el. paštu ir telefonu iki vasario 26 d. 9 val. 00 min.. 

AKTUALI INFORMACIJA: 

Preliminarius (dar nepatvirtintus) daugiabučių gyvenamųjų pastatų atnaujinimo – modernizavimo 

investicijų planus galite peržiūrėti UAB Kuršėnų komunalini ūkis internetiniame tinklapyje http://kursenai-

ku.lt/ pasirinkus nuorodą „Renovacija“ / „7 etapas“ ir spustelėjus ant rūpimo daugiabučio gyvenamojo 

namo (adresas). Neturint galimybės naudotis internetu ar internetiniu tinklapiu, popierinę preliminaraus 

investicijų plano versijos kopiją galima gauti UAB Kuršėnų komunalinis ūkis būstinėje, Sodo g. 18, Kuršėnai 

(prieš tai sutarus su administruojančios bendrovės atsakingu asmeniu, kontaktai žemiau pateiktoje 

informacijoje). PASTABA: Investicijų planų kopijos teikiamos tik butų ir kitų patalpų savininkams. 

Visus prisijungimo, prie nuotolinio susirinkimo „ZOOM“, duomenis pristatymo dieną prieš nuotolinį 

aptarimą, rasite http://kursenai-ku.lt/ pasirinkus nuorodą „Renovacija“ / „7 etapas“, prie visos aktualios 

informacijos išskirtos pagal daugiabučio gyvenamojo namo adresą. 

DAUGIAU INFORMACIJOS: 

Pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar informaciją pristatymo aptarimo, darbotvarkės klausimais galima 

teikti iki 2021 m. vasario 26 d. (9 val. 00 min.) El. paštu: eimantas.kirkutis@kursenai-ku.lt; arba 

info@kursenai-ku.lt. 

Informacija telefonu: tel. Nr. (8-41) 58 15 36, pasirinkus 3 (trečią), pasirinkimą „Daugiabučių namų 

administravimas, kiti klausimai“ 

DĖMESIO! Aptarimo metu nebus priimami galutiniai sprendimai daugiabučių gyvenamųjų namų 

atnaujinimo – modernizavimo klausimais. Aptarimo tikslas, išsiaiškinti ir aptarti investicijų plane siūlomus 

variantus, galimas klaidas ir namo butų savininkų poreikius. 
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