
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE GATVĖS PROJEKTAVIMĄ 
 

 

Projekto pavadinimas: „K. Baršausko g. rekonstravimo projektas įrengiant dviejų lygių sankryžą su Pramonės pr. Kaune“  

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris 

Statinių statybvietės adresas: K. Baršausko g. ir Pramonės pr., Kaune 

Žemės sklypo kadastro numeris: nesuformuoti žemės sklypai (valst. žemė) 

Žemės sklypų esama ir/ar numatoma pagr. naudojimo paskirtis ir būdas 

Paskirtis: nesuformuoti žemės sklypai (valstybinė žemė) 

Būdas: nesuformuoti žemės sklypai (valstybinė žemė) 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis 

Susisiekimo komunikacijos: gatvės 

Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, 

vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. nr. 

UAB „SRP Projektas“, Projekto dalies vadovas, Simonas Lapėnas, el. p. simonas.lapenas@srp.lt, mob.: 8 5 250 0605. 

Kauno miesto savivaldybės administracija, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vadovas, Martynas Matusevičius, el. p. martynas.matusevicius@kaunas.lt, 

Tel. nr.: 8 372 00009 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto 

adresas, tel. nr.) Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas; info@kaunas.lt, 8 37 422608. 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas 

Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas; el. p.: info@kaunas.lt; Tel. nr. 8 37 422 608.  

Darbo dienomis: 08:00 – 17:00 val. 

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – KMSA) interneto svetainėje www.kaunas.lt  

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo KMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.  

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų 

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt iki 2021 m. lapkričio 26 d. imtinai. 

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) 

Susirinkimo vieta: Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją MS Teams platformoje –  

https://bit.ly/3ntwp2J  
Taip pat nuoroda skelbiama KMSA internetinėje svetainėje www.kaunas.lt   

Susirinkimo data ir laikas: 2021 m. lapkričio 26 d., 17:00 val. 
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