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VADOVAUJANTIS STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO 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, 

INFORMUOJAME, KAD YRA PARENGTI  
PREKYBOS PASKIRTIES (EKSPOZICINIŲ SANDĖLIŲ) PASTATO SU ADMINISTRACINĖMIS IR PASLAUGŲ 

(AUTOSERVISO) PATALPOMIS KAUNO M. SAV., KAUNO M., SUTEMOS G. 2 NAUJOS STATYBOS 
PROJEKTAS 

 
1.   Statinio statybvietės adresas: 

Kauno m. sav., Kauno m., Sutemos g. 2, kad. nr. 1901/0281:872 Kauno m. k.v. 
2.   Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Prekybos paskirties pastatas; 
3.   Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –Komercinės paskirties objektų teritorijos. 
4.    Statybos rūšis: 
       Nauja statyba; 
5.    Statinio kategorija: 
       Neypatingi; 
6.   Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: 

UAB „2mm architektai“ direktorius/projektuotojas Mindaugas Puodžiukynas, el. p. mindaugas@2mm.lt, tel. 
Nr. +370 67016231; UAB ,,2mm architektai“, el.p. info@2mm.lt, tel.nr.: +370 61225522 
Architektas parengęs projektinius pasiūlymus: Mindaugas Puodžiukynas, mindaugas@2mm.lt                                                                                                                                                            
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus 
vardas, pavardė, el. p. adresas ir tel. Nr.) 

7.   Statytojas: 
 UAB "LT servisas, įm.k. 303189922 
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. p. adresas ir tel. Nr.) 

8.   Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis, susitarus, 2022-07-13 d. – 2022-08-03 
d. 9-17 val. projektuotojų būstinėje: Kaunas, Laisvės al. 101A-301, telefonu: +370 67016231, elektroniniu paštu: 
info@2mm.lt, arba Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje. Projektinių pasiūlymų skiltyje. Projektiniai 
pasiūlymai – teikiami raštu iki viešo susirinkimo. Iki 2022-08-03.  
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas, savivaldybės interneto 
svetainės adresas) 
9.    Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo, susitarus, 2022-07-13 d. – 
2022-08-03 d. 9-17 val. projektuotojų būstinėje: Kaunas, Laisvės al. 101A-301, telefonu: +370 67016231, 
elektroniniu paštu:info@2mm.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. 

 

mailto:mindaugas@2mm.lt
mailto:info@2mm.lt


10.    Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 
Viešas susirinkimas įvyks zoom platformoje, el. adresu: 
https://zoom.us/j/95352294830?pwd=cS9CVnBPRUZkcWlNSGh2YTRQdisvZz09 
2022-08-03 15.00-15.45 val. 
 (adresas, laikas) 
 
Meeting ID: 953 5229 4830 
Passcode: JS7FH7 

https://zoom.us/j/95352294830?pwd=cS9CVnBPRUZkcWlNSGh2YTRQdisvZz09

