
INFORMACIJA APIE VIEŠINAMUS STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 
 

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 „Prekybos paskirties pastato R. Kalantos g. 25A, 

Kaune, kapitalinio remonto projektas. (Keičiant dalį patalpos į gamybos paskirties patalpas)“ projektiniai pasiūlymai. 

 
Statybvietės adresas: R. Kalantos g. 25A, Kaunas; 

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 1901/0161:18 Kauno m. k.v.; 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas 

Numatoma statinio pagrindinė 

naudojimo paskirtis: 

Prekybos paskirties pastatas su 

gamybos patalpomis 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo 

paskirtis ir būdas: 

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,  
naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; 

Projektinius pasiūlymus parengusio 

projektuotojo duomenys: 

UAB „ARCHIS“, įm. k. 300646127, PV Vilius Urbonas, 
el.p.: vilius.urbonas@archis.lt, tel. nr.: +370 611 11001 

Projektinius pasiūlymus parengusio 

statinio architekto duomenys: 

Architektas Vilius Urbonas kvalifikacijos atestatas – A1812, 
el.p.: vilius.urbonas@archis.lt, tel. nr.: +370 611 11001 

Statytojas: MB „Filmai ir kvapai“, įm. k. 304200859 , R. Kalantos g. 25A, Kaunas, 

remigijus@aromama.lt, tel. nr.: +370 640 33099 

  
 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: iki 2022 m. vasario mėn. 21 d.      darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 

val. adresu Veiverių g. 151-201, Kaune. Informacija teikiama el. paštu: vilius.urbonas@archis.lt, tel. nr.: +370 611 

11001 arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-

projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/ 

 

 Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti: projektuotojui el. paštu: vilius.urbonas@archis.lt 

per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.  

 

Atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 

Vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 

Pasiūlymo teikimo datą; 

Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

 

Viešas projektinių pasiūlymų sprendinių aptarimas vyks: 2022 m. vasario 21 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu, 

prisijungus per teikiamą nuorodą. 

 

Nuoroda dėl tiesioginio internetinio vaizdo ir pokalbių transliavimo: 

 

Join Zoom Meeting 

https://us05web.zoom.us/j/85766789825?pwd=dlhDZGVVL0oxbEo0WWhFdyt5N1BXUT09 

 

Meeting ID: 857 6678 9825 

Passcode: g98UZ6 

mailto:vilius.urbonas@archis.lt
mailto:remigijus@aromama.lt
mailto:vilius.urbonas@archis.lt
http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/
http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/
mailto:vilius.urbonas@archis.lt
https://us05web.zoom.us/j/85766789825?pwd=dlhDZGVVL0oxbEo0WWhFdyt5N1BXUT09

