
INFORMACIJA APIE VIEŠINAMUS STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

Informuojame, kad vadovaujantis LR statybos įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems 
teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pabaigą“ 
nuostatomis parengti projektiniai pasiūlymai projektui: „SANDĖLIO, PERLOJOS G. 47, KAUNE, (UNIK. Nr. 1995-
5022-9010), NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMAS Į PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATĄ (GARSO ĮRAŠŲ STUDIJA) 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“. 
 
Statinių statybvietės adresas: Perlojos g. 47, Kaunas. 

Žemės sklypo kadastrinis numeris:  1901/0242:204. 

Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai.  

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas; 

Statinio kategorija: Neypatingas. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis - kita, naudojimo būdas – komercinės 
paskirties objektų teritorijos. 

Projektinius pasiūlymas parengusio projektuotojo duomenys: UAB „Miesto planas“, adresas: Karaliaus 
Mindaugo pr. 50, LT-44334 Kaunas; Projekto vadovas – architektė Rasa Baltrušaitienė, kvalifikacijos atestatas Nr. 
1246, el.paštas: info@miestoplanas.lt., projekto dalies vadovas – architektas Nerijus Stanionis, kvalifikacijos 
atestatas Nr. A 969, tel. +370 614 22867; el.paštas: info@miestoplanas.lt. 
 
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architektai (autoriai): 
Projekto vadovas – architektė Rasa Baltrušaitienė, el.paštas:  info@miestoplanas.lt.; 
Projekto dalies vadovas – architektas Nerijus Stanionis, el.paštas: info@miestoplanas.lt.; 
 
Statytojas: H. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais  iki viešo 
susirinkimo pabaigos galima Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt ir kreipiantis į 
projektuotoją elektroniniu paštu: info@miestoplanas.lt arba telefonu +370 614 22867.  
 
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti: 
Projektuotojui elektroniniu paštu : info@miestoplanas.lt iki 2021 m. spalio 29 d.  
 
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. spalio 29 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu. 
 
Vyriausybės nutarimu šalyje paskelbus ekstremalią padėtį, viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės 
vaizdo transliacijos būdu. 2021 m. spalio 29 d. nuo 16.00 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija, 
kurios metu bus galima užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir pastabas. Projektinių pasiūlymų viešo 
svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: 
 
https://join.skype.com/ErCxoYIbYvNQ  (nuorodą rekomenduojama atidaryti per "Google Chrome" našyklę). 
 
https://join.skype.com/ErCxoYIbYvNQ  
 


