
Pranešimas 
Kauno rajono savivaldybė 

 
 

Namo adresas:  S. Lozoraičio g. 10 A, Garliava 

Gyventojų dėmesiui: 

                                                  2017 m. gruodžio 12 d. 18:00 val. 
 

Įvyks butų ir kt. patalpų savininkų ir UAB Projektų rengimo centras (investicijų planų rengėjo) UAB 

Komunalinių paslaugų centro atstovo (ų)  (Kauno rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 

daugiabučiuose namuose programos administratorius), Kauno rajono savivaldybės atstovo (ų) 

susirinkimas. 

  

Susirinkimo vieta: Garliavos biblioteka (3 aukštas, Parodų salė, Vytauto g. 21, Garliava, Kauno r. ) 

Darbotvarkė: 

1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų pristatymo,  

aptarimo ir pasirinkimo (su investicijų planais (popierine ar skaitmenine forma) nuo 

gruodžio 5 d. galite susipažinti kreipdamiesi į savo administratorių arba puslapyje www.rkpc.lt). 

Dėl skaitmeninės versijos kreipkitės adresu: irmantas.ostrauslas@krs.lt 

 
TURĖTI BUTŲ SAVININKAMS ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ AR PASĄ. 

Kreiptis dėl informacijos 
Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8 37) 30 55 38, mob. 868243929, el. paštu irmantas.ostrauskas@krs.lt 

arba Vytauto g. 71, Garliava, tel. (8 37) 55 18 60, el. paštu saulius.saliklis@rpkc.lt 
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