
Daugiabučio gyvenamo namo rekonstravimo projektas Linų g. 6, Kauno mieste. 

Projektiniai pasiūlymai 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  
Linų g 6, Kaunas  717 m² ploto. 

Žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0195:49 
 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir 

būdas:  
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita,  

Naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:  

Daugiabutis gyvenamas namas  – Paskirtis nekeičiama (Statinio klasifikatorius - STR 

1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 6.3). 

Projektuojama : 

Esamo daugiabučio gyvenamo namo rekonstrukcija žymėjimas plane 01. Rekonstravimo metu 

požeminėje pastato dalyje numatoma įrengti 15 vnt. automobilių garažą. Antžeminėje pastato 

dalyje projektuojami butai,  holai su laiptine. Pastate 01 pirmame – trečiame aukšte 

projektuojama po 4 butus aukšte,  ketvirtame pastato aukšte projektuojami 2 butai. Viso 

pastate suprojektuota 14 butų: 3 vnt vieno kambario, 6 vnt –dviejų kambarių , 5 vnt trijų 

kambarių butų. 

 Esamas vieno aukšto su mansarda daugiabutis gyvenamas namas 

rekonstruojamas į 4 aukštų su požemine automobilių stovėjimo aikštele daugiabutį gyvenamą 

namą. Pastato 01 stogas – numatomas dvišlaitis, neekslpotuojamas.    

Statybos pradžia numatoma 

2022 IV ketv., pabaiga 2023 III ketv. 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto 

atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio 

pašto adresas ir telefono numeris:  

Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com 

UAB “RA studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas.  Projekto 

vadovas/Architektas Virgilijus Jočys  tel: +37062035793, Virgis@rastudija.com;  

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens 

pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono 

Nr.):  
Fizinis asmuo A.S. jo asmeniniai duomenys neskelbiami 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  

Chemijos g. 15, Kaunas ; +37068683590, 8:30 iki 17:30 , pietų pertrauka 12:30 iki 13:30 

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:  

Pasiūlymai teikiami raštu adresu :  

UAB „Ra studija“ Chemijos g. 15, Kaunas ;  

emailu: Tomas@rastudija.com 

 

iki 2022-04-19 dienos 17:00val. 
 

mailto:Tomas@rastudija.com


Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  

Viešas susirinkimas įvyks  

 

2022-04-19, 17:00 Juozapavičiaus pr. 72, Kaune Šančių seniūnijos patalpose 

 

 

 

  


