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Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės 

dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ 61 p. 
 

DUOMENYS APIE STATINIUS 
 

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo 

geografinės koordinatės. Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav., žemės sklypo 

kadastrinis Nr.: 5280/0012:194.  

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

išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Šiuo metu esamas 

(įregistruotas) pagalbinio ūkio statinys – nebaigtas statyti ūkio pastatas 1I1žp, statomas pagal Kauno 

rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2006-10-30 išduotą leidimą vykdyti 

statybos darbus Nr. NR-73 (galioja iki 2016-10-30). Numatoma vykdyti ūkio pastato 1I1žp (unikalus 

Nr. 5297-0037-2014) statybos užbaigimą, keičiant pastato paskirtį į vieno burto gyvenamąjį namą. 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu  STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų 

naudojimo paskirtį“ pastatas priklausys gyvenamiesiems pastatams (namams) pagal tipą: 7.1. 

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai), skirti gyventi vienai šeimai. Pastatas statomas 

sklypo šiaurės vakarų pusėje, norminiai atstumai iki sklypo ribų išlaikomi, pastatas atitinka statybos, 

teritorijų planavimo įstatymų,  statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ir kitų teisės aktų 

nuostatas, yra korektiška gamtinei ir urbanistinei aplinkai. 

3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie 

projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 

projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (vardas, pavardė, elektroninio pašto 

adresas). Projektuotojo atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Aušra Petrikienė, 

telefono Nr. 8 620 56259, adresas korespondensijai: Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. 

sav. (elektroninio pašto neturi).  Projektinius  pasiūlymus  parengė  architektė Solveiga Deimantė 

Grušauskienė, telefono  Nr. 8 682 46142, elektroninio pašto adresas:  solvblock@gmail.com   arba 

solv.grusauskiene@gmail.com  

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens 

buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Statytoja – Aušra Petrikienė. 

5. 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. Susipažinti su 

projektiniais pasiūlymais galima Pamario g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav.,  darbo 

dienomis  nuo  2016-10-10  iki  2016-10-21 nuo 17.00 iki  19.00 valandos.  Telefonas  pasiteiravimui: 

8 620 56259 arba 6 8679 67951. Savivaldybės interneto adresas: www.krs.lt  
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6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali 

teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Visuomenės atstovai savo pasiūlymus Projektuotojui 

gali teikti iki viešo susirinkimo, t.y. iki 2016-10-24 telefonu Nr. 8 682 46142 arba elektroniu paštu 

adresais: solvblock@gmail.com   ar  solv.grusauskiene@gmail.com, arba rašyti raštu adresu Pamario 

g. 13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav. 

7.Kur ir kada vyks viešas susirinkimas. Viešas susirinkimas vyks 2016-10-24 18.00 val. Pamario g. 

13, Samylų k., Samylų sen., Kauno r. sav. 

 

Projekto vadovė                                                                       Solveiga Deimantė Grušauskienė 
 

 
 
 
 
 

 


