
INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO 

PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ 

 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, AB „Kauno tiltai“ informuoja visuomenę apie rengiamą rekonstravimo techninį darbo 

projektą. 

 

1. Projekto pavadinimas – Nemuno krantinės gatvės (nuo A. Juozapavičiaus pr. iki Kranto 11-osios g.) ir dviračių tako (nuo Nemuno krantinės g. iki Kranto 11-osios g.), Kaune, rekonstravimo 

techninis darbo projektas. 

2. Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Rekonstruojama Nemuno krantinės gatvė (unikalus Nr. 4400-4792-0218) ir dviračių takas (unikalus Nr. 4400-2248-5769), Šančių seniūnijoje, 

Kauno m. sav.  

- Gatvės trasos pradžia: X = 6082797.12, Y = 495414.74;  

- Gatvės trasos pabaiga: X = 6081169.29, Y = 495550.12. 

3. Statinio paskirtis (esama ir planuojama) – Susisiekimo komunikacijos, gatvės [8.2];  

4. Statybos rūšis  – Rekonstravimas 

5. Statinio kategorija  – Neypatingasis statinys. 

6. Projektuotojas – AB „Kauno tiltai“, Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas, tel. +370 37 473935, el. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt 

7. Projekto vadovas – Rita Nagelienė, atestato Nr. 32613, tel. +370 618 38849, el. paštas: rita.nageliene@kaunotiltai.lt. 

8. Statytojas – Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. +370 37 422608, +370 800 20000, faks. +370 37 425452, el. paštas: info@kaunas.lt. Kontaktinis asmuo – KMSA Miesto 

tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis, tel. +370 37 423677 el. paštas: miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt. 

9. Valstybei paskelbus ekstremalią situaciją ir uždraudus renginius uždarose patalpose, visi svarstymai gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. Vadovaujantis LR Aplinkos 

ministerijos rekomendacija, dėl viešinimo procedūrų karantino metu, svarstymas vyks nuotoliniu būdu. 

10. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas, adresas: 

Susipažinti su parengtais Projektiniais pasiūlymais galima nuo 2021-03-05 iki 2021-03-23, Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje - http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-

projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/  . 

11.  Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; 

Dėl rengiamo projekto klausimai ir pasiūlymai teikiami: 

- elektroniniu paštu: rita.nageliene@kaunotiltai.lt arba 

- raštu, adresu AB „Kauno tiltai“ Projektavimo skyriaus vadovei Ritai Nagelienei, Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas.  

Pasiūlymai priimami iki  viešojo susirinkimo dienos 2021 m. kovo 23 d. 

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas ar kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo 

data, motyvus, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

12. Kada ir kaip vyks viešas svarstymas 

Viešas svarstymas vyks 2021 m. kovo 23 d. 17.00 val. elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

Pateikiame nuorodą per kurią kviečiame jungtis visus pageidaujančius dalyvauti viešo svarstymo transliacijoje elektroninėmis priemonėmis, nuoroda pasijungimui: https://bit.ly/2YJ1aER .  

Pastaba: Nuoroda aktyvuosis nuo 2021 m. kovo 23 d. 16.00 val.  
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