
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 
BASEINO 1C2p (UNIKAL. NR. 1996-9007-2018) GRIOVIMO IR DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SU AUTOMOBILIŲ 

SAUGYKLA A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 17B, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS 
 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris 
Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 17B, sklypo kad. Nr. 1901/0200:158 Kauno m. k.v. 
 
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas 
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis 
Daugiabutis gyvenamasis namas su automobilių saugykla 
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti 
apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris 
UAB „Archas“ , į.k. 300112988, Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas. Neringa Sobeščukaitė, neringa@archas.lt, 
867208093 
 
Projektinius pasiūlymus parengusių statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai 
Projekto vadovas Mantas Navalinskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1400, mantas@archas.lt. Architektai - Tomas Kuleša, 
tomas@archas.lt ir Neringa Sobeščukaitė, neringa@archas.lt  
 
Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono 
Nr.) 
UAB „Ąžuolo projektai”, į.k. 304153263, Palemono g. 1A, Kaunas, justas@azuoloprojektai.lt, 865086097 
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės 
adresas 
Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas, 867208093, I–V 9.00-17.00 val., iki 2021-10-28. Dėl pandemijos apribojimų, su 
projektiniais pasiūlymais prašome susipažinti nuotoliniu būdu. Informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu Neringa 
Sobeščukaitė, neringa@archas.lt, 867208093. Projektiniai pasiūlymai viešinami Kauno miesto savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje adresu  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 galima teikti iki viešojo susirinkimo pabaigos 2021-10-28 elektroniniu paštu neringa@archas.lt arba raštu 
siunčiant adresu Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas. 
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) 
Dėl pandemijos projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021-10-28, 
16:30 val. Norintys dalyvauti siųskite pranešimą elektroniniu paštu neringa@archas.lt, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių 
registracija. Transliacijos nuoroda:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzQ4ZDlmZTAtM2U3NS00MWFhLTkxZjktYWVlZDU1YjUxZWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22bb9d26a3-ed21-44a9-81ea-18e196415597%22%2c%22Oid%22%3a%22ed1af82d-81dc-4715-9cdd-
6b0e1e77af89%22%7d 
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