
INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTĄ 

 

Projekto pavadinimas: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SU ADMINISTRACINĖMIS PASKIRTIES PATALPOMIS TAIKOS PR. 106A, KAUNE, SKL. KAD. NR. 1901/0091:3, 
STATYBOS PROJEKTAS 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:   Taikos pr. 106A Kaunas, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2651-3195, kadastrinis numeris 1901/0091:3  
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  
      Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo būdai - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (90 proc.), komercinės paskirties objektų teritorijos (10 proc.); 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:   
Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis paskirties patalpomis.  
Statinių kategorija: Ypatingasis  
Projektinius pasiūlymus parengusio  projektuotojo  (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto  atstovo,  galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio 

pašto  adresas  ir telefono numeris:        UAB „Urbanistikos formatas“ Įmonės kodas: 301526586, adresas: Žirmūnų g. 68A, LT-09124 Vilnius. Kontaktinis asmuo Vitalis Baleišis tel.” 
+37069832901, el.paštas: vitalis@uformatas.lt  

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):        
Arch. Audrius Arbačiauskas, el. paštas: audrius.arbaciauskas@gmail.com   
Projekto vadovas: Vitalis Baleišis,   
Statytojas: AB "Žemaitijos pienas", į.k.180240752  
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:      Su projektiniais pasiūlymais galima  susipažinti  iki  2021-10-21  darbo  dienomis  tarp  9.00-16.30 val.  

susitarus  iš  anksto,  Žirmūnų g. 68A Vilnius,  mob. tel.: +37069832901 arba Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (www.kaunas.lt). Informacija teikiama el. paštu: vitalis@uformatas.lt 
ir mob. tel.: +37069832901 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:       Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo 
sprendinių galima teikti projektuotojui raštu, el. paštu adresu vitalis@uformatas.lt, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo  susirinkimo  pabaigos  ir  
jo  metu  (iki  2021-10-21).  Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys,  pasiūlymo teikimo  data, informacija ir 
aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.  

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):     Viešasis susirinkimas  vyks 2021 m. spalio mėn. 21 d., 17:30 val. nuotoliniu būdu.  
Suinteresuotus asmenis dalyvavimui viešame susirinkime prašome registruotis skelbime pateiktais kontaktais.  

Tiesioginės transiliacijos nuoroda:  
https://zoom.us/j/91208925208?pwd=QUY4Tll4SFZ1dnkyMW52ZkpBdGUydz09  

Meeting ID: 912 0892 5208  
Passcode: 4AbBqX  


