
                                               

 

                                             Informacija apie išnuomojamą savivaldybės nekilnojamąjį turtą 

                              Kariūnų pl. 5, Kaunas  

                                              (pastato unikalusis Nr. 2C3b1996-6017-3020, 1C3b1996-6017-3010 )  
  

Eil. 

Nr.  
Išnuomojamos patalpos  

pavadinimas, 

pažymėjimas plane  

Plotas, 

m2  

Minimalus pradinis įkainis,  Eur 

už 1 val.  

Teisinis pagrindas  

1 įkainis: taikomas viešosioms 

sporto įstaigoms, kurių savininkė 

yra Kauno miesto savivaldybė; 

įstaigoms, vykdančioms 

pasirenkamojo vaikų ugdymo 

programas, finansuojamas Kauno 

miesto savivaldybės sportininko 

krepšelio lėšomis; fiziniams ir 

juridiniams asmenims, 

vykdantiems neformaliojo vaikų 

švietimo programas, finansuojamas 

valstybės ar Europos Sąjungos 

lėšomis; fiziniams ir juridiniams  
asmenims,  užimantiems   
progimnazijos mokinius  

2 įkainis: 

taikomas 

fiziniams 

ir 

juridiniams 

asmenims, 

išskyrus 

asmenis, 

kuriems 

taikomas 1 

įkainis  
  

1  Klasė (2-17, 2-18) 135,16 1,5 – • Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2019-12-09 įsakymu  Nr. A-4064 patvirtintas Kauno 

miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos, 

naudojantis Kauno salių rezervavimo sistema, tvarkos 

aprašas.  

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 19 d. 

sprendimas Nr. T-383 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto 

savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir 

vykdymo taisyklių patvirtinimo“.  

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020-01-08 įsakymas Nr. A-91 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomo ir 

kito Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto 

(salių, stadionų), išnuomojamo trumpalaikiams 

2  Dailės kabinetas (3-1, 3-2) 111,64 3 – 

3  Muzikos kabinetas (3-11) 133,07 5 – 

4  Klasė (1-33) 117,73 1,5 – 

5  Klasė (1-16) 81,56 1,5 – 

6  Kabinetas (3-4) 28,97 1,5 – 

7  Klasė (1-13, 1-14) 115,89 1,5 – 

8  Klasė (2-1, 2-3) 123,06 1,5 – 

9 Klasė (2-14, 2-16) 131,14 1,5 – 

10 Klasė (2-11, 2-13) 129,26 1,5 – 

11 Klasė (3-8) 78,44 1,5 – 

 12 Klasė (1-6) 90,86 1,5 – 

13 Sporto salė (1-2) 333,16 9,00 - 



14 Šokių salė (3-6) 202,97 7,00 - renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ (su 

pakeitimais).  

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2022-11-10 įsakymas Nr. A-4182 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės švietimo įstaigų ir neformaliojo ugdymo 

įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, 

išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, 

sąrašo patvirtinimo“.  
  


