
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 „Viešbučių paskirties pastato - svečių namų 
J.Degutytės  g. 5, Kaune statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. 
 
Statybvietės adresas:                       J.Degutytės g. 5, Kaune (sklypo kadastro Nr. 1901/0189:147) 
Statybos rūšis:                                   Nauja statyba 
Žemės sklypo naudojimo būdas    Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatas  
Projektinius pasiūlymas parengusio projektuotojo duomenys:      
 UAB „Miesto planas“, įm.k. 300557461, adresas Karaliaus Mindaugo pr.50, Kaunas 
                                  tel. Nr.: +370 614 22867, el.p.: info@miestoplanas.lt 
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architektai (autoriai): 
   UAB „477 LT“, įm.k. 302865917, adresas Savanorių pr. 334, Kaunas, 
   architektas Julius Baronas, tel.: +370 612 45911 
Projekto vadovas:   Nerijus Stanionis (atest.nr. A 969); tel. Nr.: +370 614 22867, el.p.: nerijus@miestoplanas.lt 
Statytojas:  UAB „Vasiliauskas, page ir co“, įm.k. 300106540, adresas Laisvės al. 101-33, Kaunas, tel.: +370 687 
42777, el.p.: info@vasiliauskaspage.com.  
 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  
Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt ir UAB „Miesto planas“, Karaliaus Mindaugo pr.50, 
Kaunas; kontaktinis asmuo: Nerijus Stanionis; el. paštas: nerijus@miestoplanas.lt; mob.: +370 614 22867. 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022 m. kovo mėn. 23 d. iki 2022 m. balandžio mėn. 5 d. 
darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant susiderinti laiką telefonu arba parašius el. laišką). 
 
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti:  
Projektuotojui elektroniniu paštu info@miestoplanas.lt iki 2022 m. balandžio mėn. 5 d. viešo susirinkimo 
pabaigos.  
 
Atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti:  

- Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 
- Pasiūlymo teikimo datą; 
- Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Stendas prie sklypo ribos įrengiamas 2022-03-23 , išmontuojamas 2022-04-05. 
 

Viešas projektinių pasiūlymų sprendinių aptarimas vyks: Kauno miesto savivaldybėje, mažojoje salėje, Laisvės al. 
96, Kaunas, 2022 m. balandžio mėn. 5 d., 17.00 val. 
 

http://www.kaunas.lt/
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