
Informuojame, kad vadovaujantis STR .04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus 
“Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo ir visuomenės dalyvavimas svarstant 
statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis parengti ,,ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, 
VEIVERIŲ G. 90, KAUNE, STATYBOS PROJEKTO“ projektiniai pasiūlymai. 
 

Projekto pavadinimas: 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, VEIVERIŲ G. 90, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS 

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės 

koordinatės: 

Veiverių g. 90, Kaunas, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas Nr. 1901/0212:84 

Kauno m. k.v. 

2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: 

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas“, IV Skyrius, Trečias skirsnis ,,Negyvenamieji pastatai“ 

punktas 7.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių 

operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai). projektuojamas - 

neypatingas statinys; 

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, žemės sklypo naudojimo būdas - Komercinės paskirties 

objektų teritorijos. 

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), 

galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektrinio pašto adresas ir telefono 

numeris: 

UAB ARCHAS, į/k 300112988, Karaliaus Mindaugo pr. 12 - 2, LT-44287 Kaunas, projekto vadovė Jolita 

Slendzoka el. paštas jolita@archas.lt , tel. Nr. +370 655 01890, architektas Gintaras Čepurna el. paštas 

gintaras@archas.lt , tel. Nr. +370 699 11202, architektas Mantas Navalinskas el. paštas mantas@archas.lt , tel. 

Nr. +370 657 77666. 

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio 
asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): 
UAB ADO STUDIJA Įm. k. 305762769, Godulių g. 5, LT-46370 Kaunas, Dir. Vidas Samuolis  tel.: +370 603 
27797, el. paštas Vidas Samuolis <adostudija@gmail.com> 
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto 

svetainės adresas: 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. spalio 20 d. adresu Karaliaus Mindaugo pr. 12 - 2, LT-

44287 Kaunas, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., telefono Nr.+370 655 01890, informaciniame stende 

įrengtame prie sklypo ribos arba Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaunas.lt, 

http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/   

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti 

pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Pasiūlymus galima teikti nuo 2022-09-28 iki 2022-10-20 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. projektuotojų būstinėje 

adresu Karaliaus Mindaugo pr. 12 - 2, LT-44287 Kaunas, telefonu +370 655 01890, arba el. paštu 

jolita@archas.lt 

Teikiant išankstinius pasiūlymus turi būti nurodyta: teikiančio pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens 

pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymų teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 

Data : 2022 m. spalio 20 d. Laikas : 16.30 val.  

Viešo svarstymo procedūros - projektinių pasiūlymų viešas aptarimas bus atliekamas video transliacija naudojant 

video konferencijos įrankį. 

Prisijungimo nuoroda (trumpinys): https://bbf.lt/LSDmT   
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDQyZmJjNDYtZGMzMC00MmRiLTg4OGQtODc4MzA0ZGJhYzEw%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22bb9d26a3-ed21-44a9-81ea-18e196415597%22%2c%22Oid%22%3a%2289c77d35-
b4fd-40f3-ba6b-0cb9342ce2ed%22%7d 
 
PRIDEDAMA 

1. Projektiniai pasiūlymai (pdf) 

2. Pranešimas (docx) 
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