
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

Statinių statybvietės adresas: 
J. Grušo g. 44, Kaune. 
 
Žemės sklypo kadastrinis numeris: 
1901/0016:101 
 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 
Pogrupis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 
Pagrindinė pastato paskirtis – pagal plotą ~ 51 %. 
 7.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam 
aptarnavimui: <...> priėmimo − išdavimo punktai, <...> ir kiti pastatai; 
Dalies patalpų paskirtis – pagal plotą ~ 24 %. 
7.12. gydymo paskirties pastatai – pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama 
medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (<...> klinikos, poliklinikos, <...> specialiųjų 
įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, <...> ir kita) veterinarijos gydyklų pastatai. 
 
Statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija: 

 
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: 
Kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas: 
Komercinės paskirties objektų teritorijos. 
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto 
atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio 
pašto adresas ir telefono numeris: 
Vytautas Vytuvis 
El. p.: architektai@formosperspektyva.lt 
Tel.: +370 686 10322. 
 
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, 
elektroninio pašto adresas): 
Vytautas Vytuvis 
El. p.: architektai@formosperspektyva.lt 
Tel.: +370 686 10322. 

 
 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens 
pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono 
numeris): 
Pavadinimas: UAB ASWO Baltic įm. k.: 303314105. Adresas: Gaižiūnų g. 5-2, LT-50129 Kaunas. 
El. paštas: ricardas@aswobaltic.eu. Tel.: +370 614 15140 
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės 
interneto svetainės adresas: 
Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama 10 darbo dienų nuo pranešimo 
savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais 
galima MB „Formos perspektyva“ patalpose, Jurbarko g. 2A-317,  Kaune.  
09:00÷17:00  val.  (Kontaktinis  tel.  nr. susitarimui  dėl  susitikimo  +370 686 10322. Priimama tik 
iš anksto susitarus – vienu metu priimamų asmenų skaičius ribojamas). Taip  pat,  projektiniai 
pasiūlymai  skelbiami  savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt 
 
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui 
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 
Visuomenės  atstovai  pasiūlymus  projektuotojui  dėl  projektinių  pasiūlymų  gali  teikti  raštu -
elektroniniu paštu.: architektai@formosperspektyva.lt. 
Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 

• Fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, 
elektroninio pašto adresą. 

• Pasiūlymo teikimo datą. 
• Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Pasiūlymus galima teikti iki 2022 m. balandžio 26 d. 
 
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 
Organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos 
būdu 2022 m. balandžio 26 d. 15:00  val. 
 
Registracijos į susirinkimo transliaciją nuoroda: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqfu2rpjMpEtSPLIptFBp6HWNt7QC2is0t 
Po registracijos el. paštu gaunamas patvirtinimas su prisijungimo duomenimis. 


