
PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ, SKIRTĄ SUSIPAŽINTI SU DAUGIABUČIŲ 
GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO ŽEIMENOS G. 145, KAUNE, 

STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS (2 etapas) 
 
 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Žeimenos g. 145, Kaunas, žemės 
sklypo unikalus Nr. 4400-1495-1263, kadastrinis adresas 1901/0070:247 Kauno m. k. v.; 
  
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita; 
Žemės sklypo naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamų pastatų  ir bendrabučių teritorijos, 
Žemės sklypo plotas : 0,2693 ha; 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: daugiabutis gyvenamasis namas; 
Statinio kategorija – neypatingas. 
 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, 
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir 
telefono numeris: UAB „Kančo studija“, Gėlių rato g. 21A, LT-50290, Kaunas, tel. +370 37 
731630, el. paštas projektai@kancas.lt. Projekto vadovė Gustė Kančaitė (kval. ates. Nr. 
A1407). Projekto architektai: G. Kančaitė, M. Bučas, Kont. asmuo: Gražina Čiukauskienė tel. 
+370 687 18366, el. paštas grazina@kancas.lt.  
 
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, 
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „NUOVA 
CAPITAL“, į. k. 152540575, Vilniaus g. 56, LT-44289, Kaunas, tel. +370 687 39883, tel. 
+370 616 30092, el. paštas pranas@nuova.lt, tinklalapis http://www.nuova.lt  
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  
Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima nuo 2022 m. kovo  mėn. 31 d. iki 
2022 m. balandžio mėn. 21 d. darbo dienomis,  Kauno miesto savivaldybėje adresu:  Laisvės 
al. 96, LT-44251 Kaunas, 10.00 - 17.00 val.,   ir Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje adresu 
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: Pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų 
galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projektinių pasiūlymų rengėjui aukščiau 
nurodytais adresais ir el. paštu: grazina@kancas.lt 
 
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešasis susirinkimas nuotoliniu būdu 
įvyks 2022 m. balandžio   mėn. 21 d., pradžia 16.00 val., trukmė 1 val. – iki 17.00 val. . 
Prisijungimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDNjNGIzNjEtNGFhYS00ZDAzLWE1MzgtNzA0YjIyYWUzMDFj%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226687e80e-12ae-4ae4-b78a-
9d9a79f57d66%22%2c%22Oid%22%3a%22ba8ad1c6-4e43-49b3-8eca-
4fff237f3277%22%7d                                                                      

             Projekto vadovė  
Gustė Kančaitė 




