
Informuojame,  kad  vadovaujantis 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,  parengti 

“Administracinės paskirties pastato 1B1p Draugystės g. 1B, Kaune, paprastojo remonto ir 
paskirties keitimo į  paslaugų (laidojimo namai) projektas” projektiniai pasiūlymai 

 
 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 
Kauno m. sav.,  Draugystės  g. 1B,  kad. Nr. 1901/0088:0031 
 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 
Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis (esama) – kita; 

Naudojimo būdas (esamas):  komercinės paskirties objektų teritorijos; 

 
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 
Esama paskirtis – administracinės paskirties pastatas (7.2), 

numatoma paskirtis  - paslaugų paskirties pastatas( laidojimo namai, 7.4.). 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, 
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir 
telefono numeris: 
Violetos Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, adresas: Kovo 11-osios g. 128A-11, Kaunas.  

projekto vadovas Jurgis Zagorskas;  

projektinius pasiūlymus parengė architektė Violeta Zagorskienė;  

tel.: +370 687 32455,  el.paštas:  v.zagorskiene@gmail.com 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, 
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 
Fizinis asmuo M.G. 
 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 
Kauno  m. savivaldybės tinklalapyje http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-

statiniu-projektiniai-pasiulymai/ 
ir  kreipiantis į projektuotoją  (iki viešo susirinkimo)  darbo  dienomis  nuo 10.00 iki 15.00 val., adresu: 

Kovo 11-osios g. 128A, Kaunas  (iš anksto susitarus telefonu).  

Informacija teikiama: tel. +370 687 32455 ir el. paštu:  v.zagorskiene@gmail.com 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali 
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 
Projektuotojui  iki viešo susirinkimo el. paštu:  v.zagorskiene@gmail.com;  

tel. informacijai : +370 687 32455;  raštu  adresu:  Kovo 11-osios g. 128A-11,  Kaunas; 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 
Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas -  susirinkimas įvyks   2023-03-13 d.  16:00 val. Dainavos  

seniūnijos patalpose  (V.Kėvės pr. 41A, Kaunas). 


