
 

 

 
 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie 
numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti  

Apie numatytą įgyvendinti – Švenčionių g. pervažos (ordinatė 3019 m) per Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelią unikalus 
Nr. 4400-2092-0927 rekonstravimo projektą 

STATYBVIETĖS ADRESAS IR 
ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS 
NUMERIS 

Adresas: Švenčionių g., Kauno miesto savivaldybė, Kauno apskritis 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams: 

Žemės sklypo kadastrinis numeris Nr.1901/8001:0 (suformuotas žemės sklypas yra  neįregistruotas, Kauno m. 
kadastrinėje vietovėje). 

Statinio centro geografinės koordinatės: X = 6081722.149, Y = 497248.095. 

STATINIŲ ESAMA IR (AR) 
NUMATOMA PAGRINDINĖ 
NAUDOJIMO PASKIRTIS  

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias  

Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai  

UŽSAKOVAS 
UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, juridinio asmens kodas 133212766, 

Laisvės al. 61-2, LT-44304 Kaunas,  

tel.+370 37 223042, el.p: info@gjs.lt 

STATYTOJAS 
UAB „Kauno baldai“, juridinio asmens kodas 133513698, 

Drobės g. 66, LT-45181 Kaunas, 

tel.+370 37 341987, el.p. info@kaunobaldai.lt 

PROJEKTUOTOJAS 
UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo g. 22, LT-48488, Kaunas, tel. +370 372 21056, el. p. info@sweco.lt.  

Statinio projekto vadovas – Romualdas Karužis, tel. +370 656 34453 el. p. romualdas.karuzis@sweco.lt. 

SUSIPAŽINTI SU 
PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS 
GALIMA : 

Kauno miesto savivaldybės oficialiame puslapyje www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-
statiniu-projektiniai-pasiulymai; arba iš anksto susisiekus su projekto vadovu R. Karužiu tel. +370 656 34453; el. 
p. romualdas.karuzis@sweco.lt 

PASIŪLYMUS IKI VIEŠO 
SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI: 

Pasiūlymus iki 2021-12-09 galima teikti elektroniniu paštu romualdas.karuzis@sweco.lt. 

Paprastu paštu adresu: A. Strazdo g. 22, Kauno m. LT-48488, adresuojant PV Romualdui Karužiui 

VIEŠO SUSIRINKIMO 
DUOMENYS: 

Viešasis susirinkimas vyks 2021 m. gruodžio mėn. 09 d. 16:00 val. 

Atsižvelgiant į Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro rekomendaciją  renginius uždarose patalpose 
organizuoti nuotoliniu būdu, projektinių pasiūlymų viešasis susirinkimas bus organizuojamas elektroninėje erdvėje 
tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuotoliniu būdu.  

Transliacijos nuoroda:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDllOWYyYjAtMzczNC00MTdhLWFmNDEtNjVjOWQ1NmZmZDQ0%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%229f568290-
bdf2-41a4-8ee9-d8cd37ce1c21%22%7d 

Nepavykus prisijungti ar kilus nesklandumams, skambinkite tel. Nr. +370 656 34453 

STENDO ĮRENGIMO DATOS IR 
VIETA: 

Stendo įrengimo vieta – Švenčionių g., Kauno miesto savivaldybė, Kauno apskritis (statinio centro geografinės 
koordinatės: X = 6081722.149, Y = 497248.095) 

Stendo įrengimo data – 2021-11-24 

Stendo išmontavimo data – 2021-12-09 
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