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PRANEŠIMAS

    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, Administracinio - 

buitinio pastato Sandraugos g. 32, Kaunas rekonstrukcijos ir pastato un. nr. 1999-2026-3023 griovimo 

projektas, projektiniai pasiūlymai.

 Informacija apie planuojamus statyti statinius:  Administracinio - buitinio pastato Sandraugos g.  32, Kaunas
rekonstrukcijos ir pastato un. nr. 1999-2026-3023 griovimo projektas
1.  Statinio pavadinimas  Administracinis-buitinis pastatas
2.  Statybos rūšis  Rekonstrukcija
3.  Statinio kategorija  Neypatingas
4.  Statinių tipas  Negyvenamieji pastatai
5.  Statinio naudojimo paskirtis  Administracinės paskirties pastatai

 Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:
6.  Adresas  Sandraugos g. 32, Kaunas
7.  Žemės sklypo kadastro Nr.  1901/0066:46 Kauno m. k.v.
8.  Pagrindinė naudojimo paskirtis  Kita
9.  Naudojimo būdas  Komercinės paskirties objektų teritorijos
10.  Nuosavybės teisė  UAB „NORDEKSPRESAS“

2. Bendrieji statinio rodikliai

2.1. ADMINISTRACINIS-BUITINIS PASTATAS Esama Projektuojama

2.1.1. Bendrasis plotas m2 1112,34 ~1200

2.1.1.1 Pagrindinis plotas m2 908,36 ~ 766,82

2.1.1.2 Gyvenamasis plotas m2 ~ 0

2.1.1.3 Pagalbinis plotas m2 203.98 ~ 399.17

2.1.1.4 Automobilių saugyklos plotas m2 340,60

2.1.2. Aukštų skaičius vnt. 3 3

2.1.4. Pastato aukštis m 6,10 (inventorinis) Iki 15 m

2.1.6. Pastato tūris (bendras) m3 4897 ~ 5486,1

2.1.8. Pastato gabaritai (plotis - ilgis) m 22,35 – 37,17 22,79 – 37,60

2.1.9. Pastato atsparumas ugniai I,II,III II II

2.1.11. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė - C 2.1.11.

2.1.12. Pastato energetinio naudingumo klasė - C 2.1.12.

5. Statytojas: UAB „Nordekspresas“ Įm. Kodas 159926490 Pramonės pr. 15A, LT-51327 Kaunas  

info@  nordekspresas  .lt  , +37065059000.

6. Projektuotojas: UAB „KAPSAI“, Kapsų g -77-1. įmonės kodas 304148978. Elektroninis pašto 

adresas:  info@kapsunamai.lt, Tel.Nr..: +370 699 47174.

7. Projekto architektai / autoriai: (PV) Joseb Garanašvili info@kapsunamai.lt, Tel.Nr..: +370 699 

47174., (arch.) Ainis Balsys info@kapsunamai.lt, Tel.Nr..: +370 699 47174.
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8. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis, susitarus, iki 2022-05-09  d. 10-17 val.

projektuotojų būstinėje: Kaunas, Kapsų g 77, telefonu: +370 699 47174, elektroniniu paštu: 

info@kapsunamai.lt, arba Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje https://www.  kaunas  .lt/   skelbimų 

gyventojams skiltyje. Projektiniai pasiūlymai – teikiami raštu iki viešo susirinkimo. Iki 2022-05-09.

9. Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo, susitarus, iki 2022-05-09 

d. 10-17 val. projektuotojų būstinėje: Kaunas, Kapsų g 77, telefonu: +370 699 47174, elektroniniu paštu: 

info@kapsunamai.lt  .    Teikiant pasiūymus projektuotojams, turi būti nurodyti: vardas, pavardė 

(organizacijos pavadinimas), adresas, susisiekimo duomenys (tel. nr., el pašto adresas ir kt.), pasiūlymo 

teikimo data, informacija ir pasiūlymų pagrindimo motyvai.

10. Viešas susirinkimas įvyks 2022-05-09, 15:30 val., nuotoliniu būdu „Microsoft teams“ platformoje 

(nuoroda). Projektinius pasiūlymus – teikti iki viešo susirinkimo. Iki 2022-05-09.

Jei video susirinkimo metu galios ekstremali padėtis (karantinas), viešas susirinkimas (svarstymas) vyks 

internetinio vaizdo transliavimo (nuotoliniu) būdu. 

Nuoroda į 2022-05-09., 15:30 val. viešo svarstymo vaizdo transliavimą: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join

%2F19%3Ameeting_MGUwNjkwYmUtODI5Mi00N2RiLWIwMWMtOGY2ZmE5MjZlNjYz

%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225a67889e-b1de-4ea1-a2cc-

1c401670e2b7%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221c6fcdc9-3831-4a7f-af2f-

657a57b828c7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=54db3cc1-da85-4407-

9c51-90ede116ea64&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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