
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

Statinių statybvietės adresas: 
Kauno m. sav., Kauno m., Tvirtovės al. 7 
 
Žemės sklypo kadastrinis numeris: 
Skl. Kad. Nr.: 1901/0071:61 
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 
Numatoma paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai. 
. 
 
Statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija: 
 

 

 
 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis:  
Kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas: 
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto 
atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio 
pašto adresas ir telefono numeris: 
Antanas  Jonauskis  antanas@kupola.lt  8 68732378 
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, 
elektroninio pašto adresas): 
Antanas Jonauskis   antanas@kupola.lt 
 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens 
pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono 
numeris): 
UAB "Tvirtovės alėja". 
Margavos g. 5, LT-44105 Kaunas.  +37068210794 
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės 
interneto svetainės adresas: 
Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama 10 darbo dienų nuo pranešimo 
savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais 
galima UAB Kupola patalpose, Kaunas Jurbarko g. 2A-319A, 10:00÷17:00  val.  (Kontaktinis  tel.  
nr. susitarimui  dėl  susitikimo  8 68732378. Priimama tik iš anksto susitarus ir ne daugiau kaip po 
du vienos šeimos asmenis). Taip  pat, projektiniai pasiūlymai  skelbiami  savivaldybės interneto 
svetainėje www.kaunas.lt 
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui 
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 
Visuomenės  atstovai  pasiūlymus  projektuotojui  dėl  projektinių  pasiūlymų  gali  teikti  raštu -
elektroniniu paštu.: antanas@kupola.lt 
Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 

• Fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, 
elektroninio pašto adresą. 

• Pasiūlymo teikimo datą. 
• Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Pasiūlymus galima teikti iki 2021.03.04 
 
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 
Ekstremalios situacijos metu organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės 
garso ir vaizdo transliacijos būdu vyks 2021.03.04  d. 15:00 val. 
Transliacijos nuoroda: 
https://zoom.us/j/97303321097?pwd=T2JhM3lseWJiTjN3L0JDRm85cXNOdz09 
Meeting ID: ID: 973 0332 1097 
Passcode: 285395 

mailto:antanas@kupola.lt

