
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

Rengiamas projektas: 

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATŲ 1P1/G, 2P1/G, SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO 
3F1G REKONSTRAVIMO KEIČIANT PASKIRTĮ Į GAMYBOS PASKIRTIES PASTATĄ, STOGINĖS NAUJOS 
STATYBOS IR KITOS PASKIRTIES PASTATO 6H1Ž GRIOVIMO - TECHNIKOS G. 7B KAUNE PROJEKTAS 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Technikos g. 7B Kaunas. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 1901/0119:53 Kauno m. k.v..; 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis -Kita  
Žemės sklypo naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, Komercinės paskirties 
objektų teritorijos 

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: 

Prieš rekonstravimą: gamybos, pramonės paskirties pastatai 1P1/g, 2P1/g; sandėliavimo paskirties 
pastatas 3F1g. Po rekonstravimo: gamybos paskirties pastatas. 
Stoginė (nauja statyba) – Kitos paskirties inžineriniai statiniai  
Griovimas – kitos paskirties pastatas.  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), 
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir 
telefono numeris:  

UAB “Architektas L. Venslovas ir partneriai”; architektas: Lukas Venslovas;  el. p.: 
projektai@energosa.lt; tel.: +37061628318 

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio 
pašto adresas): 
Lukas Venslovas; el. p.: projektai@energosa.lt. 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, 
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): 
UAB “Serfas“, Technikos g. 7C, Kaunas ., tel.: +37037400229  

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės 
interneto svetainės adresas. (Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne 
mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos): 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kauno miesto savivaldybės interneto 
svetainėje www.kaunas.lt arba adresu T. Masiulio g. 18A, Kaunas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 
val., iki viešo susirinkimo dienos, iš anksto susitarus telefonu +37061628318. 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti 
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 
Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu 
elektroniniu paštu.: projektai@energosa.lt. Pasiūlymus galima teikti iki 2022 m. spalio mėn 17 d. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 
Viešas susirinkimas vyks 2022 m. spalio mėn 17 d. 16:00 val. Laisvės al. 96, Kaunas. 
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