
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII 
skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės 
dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti GAMYBOS, 
PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (KEPYKLA SU PARDUOTUVE), ŽAIBO G. 19A, KAUNE 
PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIŲ PASKIRTIES PASTATĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Statinio pavadinimas: GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (KEPYKLA SU PARDUOTUVE), 
ŽAIBO G. 19A, KAUNE PASKIRTIES KEITIMO Į VIEŠBUČIŲ PASKIRTIES PASTATĄ, KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  
Kaunas, Žaibo g. 19A. 35, 1901/0022:15 Kauno m. k.v. 
 
Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017):  
7.8 gamybos pramonės paskirties pastatas 

Būsima projektuojamų patalpų paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017):  
7.1 viešbučių paskirties pastatas 

Statinio statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“):  
7.3.1. statinio kapitalinis remontas 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  
Kita; Komercinės paskirties objektų teritorijos 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio 
informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas: 
DALIA LAURINAITIENĖ , mob. +370 685 86765 , el. paštas: d.vosyliute@yahoo.com 

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto 
adresas): Dalia Laurinaitienė , el. paštas: d.vosyliute@yahoo.com 

Statytojas (juridinio asmens pirmosios raidės): M.P. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, savivaldybės interneto svetainės 
adresas: iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti 
informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu K. 
Baršausko g. 68-11, Kaunas, arba el. paštu d.vosyliute@yahoo.com  , mob.: +370 685 86765 
http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/  

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl 
projektinių pasiūlymų:  
Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2021 m. gegužės 23 d. 
 
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 
Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2021 m. gegužės 24d. 15:00 – 16:00 val. 
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: 
 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81974547248?pwd=aHpwemFwM0c5OE8xUk5UTDhkcGU4QT09 
 
Meeting ID: 819 7454 7248 
Passcode: 632147 


