
INFORMACIJA APIE MOKSLO ĮSTAIGOS (LABORATORIJOS) PASKIRTIES KEITIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ 
NAMĄ KĘSTUČIO G. 27E, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTĄ

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis 
parengti projektiniai pasiūlymai,

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 
Kaunas, Kęstučio g. 27. Žemės sklypo kadastro numeris 1901/0176:21

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 
Remontuojamo statinio (pastato) Kęstučio g. 27E esama paskirtis – mokslo. Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - 
gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija:

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų 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; 
projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Miliukščio studija, UAB. Architektas (autorius) Mindaugas Miliukštis info@miliukstis.lt +370 603 24252

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės): 
A.B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės 
adresas: 
Susipažinti su pasiūlymais galima Gedimino g. 46-4, Kaune. Susitikimą derinti iš anksto telefonu +370 657 88899. Darbo 
laikas 10:00-12:00 13:00-16:00 iki 2021-08-27
Virtualų susitikimą su autoriumi siūloma atlikti suderinus telefonu arba elektroniniu paštu +370 603 24252 arba 
info@miliukstis.lt 
Projektinius pasiūlymus galima rasti http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-
pasiulymai/ 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus 
dėl projektinių pasiūlymų: 
Pasiūlymus raštu galima teikti siunčiant laiškus: P. Kalpoko 65, LT-44183, Kaunas arba elektroniniu paštu 
info@miliukstis.lt Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-08-27.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 
Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje 
erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda https://meet.google.com/oir-pvrr-uuy 
Informacija kaip prisijungti ir naudotis programėle https://support.google.com/meet
Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu 
arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos.
Susirinkimo laikas 2021m. rugpjūčio 27 d. 17:00

https://meet.google.com/oir-pvrr-uuy



