
 
 

                                                                                            PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. kovo 5 d.  

   sprendimu Nr. T-87 

   (Kauno miesto savivaldybės tarybos 

   2021 m. vasario 2 d.  

   sprendimo Nr. T-45 redakcija)  

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

1. Marvos dvaro sodybos pastatai: gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1981-0000-2016, 

užstatytas plotas – 376 kv. m, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 1A1p,                         

Marvelės g. 211), gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1983-2000-1013, bendras plotas – 

11,53 kv. m, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 2A1p, Marvelės g. 217), gyvenamasis 

namas (unikalusis Nr. 1989-5001-9012, užstatytas plotas – 297 kv. m, fiziškai pažeistas, 

pažymėjimas plane – 5A1p, Marvelės g. 209), gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1981-

0000-2138, bendras plotas – 316,92 kv. m, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 13A1p, 

Marvelės g. 207), gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1981-0000-2149, užstatytas plotas 

– 123 kv. m, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 14A1p, Marvelės g. 213) ir darželis 

(unikalusis Nr. 1989-5001-8015, užstatytas plotas – 578 kv. m, fiziškai pažeistas, 

pažymėjimas plane – 4C2p, Marvelės g. 215), likutinė turto vertė – 90843,01 Eur, 

Marvelės g. 207, Kaune 

2. Negyvenamoji patalpa (unikalusis Nr. 1993-7021-0018:0010, bendras plotas –                   

9,49 kv. m, 2 aukštų medinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m, su dalimi 

bendrojo naudojimo patalpų a-1, a-2) Naujakurių g. 10-2 ir 7/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1993-7021-0029, užstatytas plotas – 76 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1p), 

likutinė turto vertė – 44,08 Eur, Naujakurių g. 10, Kaune 

3. Butas (unikalusis Nr. 1993-7021-0018:0007, bendras plotas – 20,33 kv. m, su rūsiu ir  

dalimi bendrojo naudojimo patalpų, pažymėtų a-1, a-2, a-3, 2 aukštų medinio pastato               

2 aukšte, pastatas avarinis, pažymėjimas plane – 1A2m), Naujakurių g. 10-8, ir 9/100 

ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-7021-0029, užstatytas plotas – 76 kv. m, pažymėjimas 

plane – 3I1p), likutinė turto vertė – 44,86 Eur, Naujakurių g. 10, Kaune 

4. Butas (unikalusis Nr. 1993-7021-0018:0008, bendras plotas – 14,84 kv. m, 2 aukštų 

medinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m, su rūsiu ir dalimi bendrojo 

naudojimo patalpų a-1, a-2, a-3), likutinė turto vertė – 0,12 Eur, Naujakurių g. 10-9, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

5. Sandėlis (unikalusis Nr. 1991-7002-8038, bendras plotas – 1364,16 kv. m, pastatas 

mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 66F1p), likutinė turto vertė – 0,29 Eur,                            

A. Juozapavičiaus pr. 25A, Kaune, sandėlis (unikalusis Nr. 1991-7002-8049, bendras 

plotas – 481,38 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 66aF1p), likutinė 

turto vertė – 0,29 Eur, A. Juozapavičiaus pr. 25L, Kaune, garažas (unikalusis                          

Nr. 1996-2014-6016, bendras plotas – 216,46 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 

pažymėjimas plane – 232G1p), likutinė turto vertė – 0,29 Eur, A. Juozapavičiaus pr. 25K, 

Kaune, sandėlis (unikalusis Nr. 1997-6022-8024, bendras plotas – 126,89 kv. m, pastatas 

mūrinis, 1 aukšto, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 256F1p) ir automobilių 

stovėjimo aikštelė (unikalusis Nr. 4400-4258-5673, plotas – 1174 kv. m, pažymėjimas 

plane – b1, b2, b3), likutinė turto vertė – 10316,42 Eur,  A. Juozapavičiaus pr. 25F, Kaune  

6. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1993-5036-4030, bendras plotas – 31,34 kv. m, 

pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis, pažymėjimas plane – 3A1m), likutinė turto vertė –                 

0 Eur, Radvilėnų pl. 26B, Kaune 

7. Negyvenamoji patalpa (unikalusis Nr. 1991-0005-9014:0005, bendras plotas –                  

12,75 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis, pažymėjimas plane – 1A1m), likutinė 

turto vertė – 0 Eur, Kranto al. 37-9, Kaune 

8. Ūkinis pastatas (unikalusis Nr. 1996-6029-5036, užstatytas plotas – 27 kv. m, pastatas 

mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 4I1p), Vytauto pr. 6C, garažas (unikalusis                     

Nr. 1996-6029-5025, bendras plotas – 87,87 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 

pažymėjimas plane – 3G1p), likutinė turto vertė – 1595,83 Eur, Vytauto pr. 6D, Kaune 

9. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1993-3012-3014, 6/100 nuo 180,09 kv. m bendro 

ploto, patalpa 1-1A (11,49 kv. m), pastatas medinis, 1 aukšto, avarinis, pažymėjimas plane 

– 1A1m), su 1/6 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-3012-3036, užstatytas plotas – 49 kv. 

m, pažymėjimas plane – 3I1ž), ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1993-3012-3090, užstatytas 

plotas – 20 kv. m, pažymėjimas plane – 6I1ž), ūkiniu pastatu (unikalusis                                             

Nr. 1993-3012-3103, užstatytas plotas – 4 kv. m, pažymėjimas plane – 7I1ž), likutinė turto 

vertė – 70,50 Eur, Linkuvos g. 69, Kaune 

10. Katilinės patalpos nuo 2-1 iki 2-7 (unikalusis Nr. 1990-9000-2034:0001, bendras plotas – 

132,95 kv. m, 1 aukšto mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 5H1p), likutinė turto vertė 

– 1677,15 Eur, M. Daukšos g. 30B, Kaune 

11. Paviljonas (unikalusis Nr. 1987-0000-8032, bendras plotas – 19,15 kv. m, pastatas 

mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 3E1p), likutinė turto vertė – 7918,89 Eur,  

Gimnazijos g. 3, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

12. Sandėlis (unikalusis Nr. 1997-5012-4013, bendras plotas – 218,93 kv. m, pastatas mūrinis, 

1 aukšto, pažymėjimas plane – 1F1p), likutinė turto vertė – 0 Eur,                                                          

H. ir O. Minkovskių g. 73B, Kaune 

13. Sandėlis (unikalusis Nr. 1997-9007-6012, bendras plotas – 1848,46 kv. m, 1 aukšto 

mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 1F1p), likutinė turto vertė – 163946,14 Eur,                  

H. ir O. Minkovskių g. 73F, Kaune 

14. Sandėlis (unikalusis Nr. 4400-3011-4817, bendras plotas – 11,49 kv. m, pastatas mūrinis, 

1 aukšto, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 1F1p), sandėlis (unikalusis  Nr. 4400-

3011-4828, bendras plotas – 18,15 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, fiziškai pažeistas, 

pažymėjimas plane – 2F1ž), sandėlis (unikalusis Nr. 4400-3011-4846, bendras plotas – 

50,37 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 3F1p), 

sandėlis (unikalusis Nr. 4400-3011-4850, bendras plotas – 23,01 kv. m, pastatas mūrinis, 

1 aukšto, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 4F1p), likutinė turto vertė – 4750,98 Eur, 

Dubravų g. 75, Kaune 

15. Bibliotekos patalpos (unikalusis Nr. 1996-1005-1076:0061, bendras plotas –  84,72 kv. m, 

4 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A4p), likutinė turto vertė – 

1677,92 Eur, K. Baršausko g. 92-17, Kaune 

16. Valgykla (unikalusis Nr. 5295-9018-0068, bendras plotas – 214,94 kv. m, pastatas 

mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 6D1p), dirbtuvės (unikalusis                                              

Nr. 5296-2033-2145, bendras plotas – 23,73 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, 

pažymėjimas plane – 8G1ž), klubas (unikalusis Nr. 5296-2033-2167, bendras                       

plotas – 162,75 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane – 11C2p), skalbykla 

(unikalusis Nr. 5296-2033-2178, bendras plotas –227,15 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, 

pažymėjimas plane – 12D2p), katilinė (unikalusis Nr. 5296-2033-2189, bendras plotas – 

258,41 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane – 13D2p), ūkinis pastatas 

(unikalusis Nr. 5296-2033-2223, užstatytas plotas – 124 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, 

pažymėjimas plane – 19I1m), ūkinis pastatas (unikalusis  Nr. 5296-2033-2234, užstatytas 

plotas – 156 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 20I1m), elektros 

skydinė (unikalusis Nr. 5296-2033-2245, užstatytas plotas – 12 kv. m, pastatas mūrinis,              

1 aukšto, pažymėjimas plane – 31I1p), likutinė turto vertė – 746,29 Eur,                              

Medekšinės g. 17A, Kaune 

17. Garažas (unikalusis Nr. 1993-8016-8022, bendras plotas – 168,62 kv. m, užstatytas plotas 

– 195 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 2G1p), likutinė turto vertė 

– 0 Eur, Kaišiadorių g. 20B, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

18. Garažas (unikalusis Nr. 4400-2992-8654, bendras plotas – 10125,27 kv. m, pastatas 

mūrinis, 5 aukštų, nebaigtas statyti, pažymėjimas plane – 1G5p), likutinė turto vertė –  

522291,85 Eur, Draugystės g. 8P, Kaune 

19. Amatų ir menų centras su gamybinėmis patalpomis administraciniame pastate (unikalusis 

Nr. 1993-8006-7016, bendras plotas – 187,50 kv. m, pastatas rąstinis, 1 aukšto, 

pažymėjimas plane – 1B1m), likutinė turto vertė – 54767,78 Eur,                                                              

S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Kaune 

20. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1993-3006-1020, 71,22 kv. m bendrojo ploto, 

pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 3A1p) su 513/1000 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1993-3006-1031, užstatytas plotas – 154 kv. m, pastato pažymėjimas plane 

– 4I1m), likutinė turto vertė – 0 Eur, J. Tysliavos g. 7E, ir 34/1000 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1993-3006-1042, užstatytas plotas – 52 kv. m, pastato pažymėjimas plane 

– 5I1ž), likutinė turto vertė – 725,04 Eur, Seniavos pl. 74, Kaune  

21. Dalis buto (unikalusis Nr. 1992-3001-5013:0003, 22/100 nuo 96,63 kv. m bendrojo ploto, 

3 aukštų mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p), Šv. Gertrūdos g. 42-3, 

Kaune, 11/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-3001-5024, bendras plotas – 57,62 kv. 

m, pažymėjimas plane – 2I1ž), likutinė turto vertė – 54,27 Eur, Šv. Gertrūdos g. 42, Kaune 

22. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1991-0002-3030, 2/3 nuo 52,98 kv. m bendrojo 

ploto, pastatas mūrinis, 1 aukšto, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 3A1p), likutinė 

turto vertė – 1973,26 Eur, Šv. Gertrūdos g. 52A, Kaune 

23. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1983-0000-1015, bendras plotas – 49,32 kv. m, 

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 3A1p), likutinė turto vertė – 998,06 Eur, 

Šv. Gertrūdos g. 54A, Kaune 

24. Butas (unikalusis Nr. 1993-8012-6018:0005, bendras plotas – 40,95 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m), L. Ivinskio g. 49-2, Kaune, ir 

18/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-8012-6032, užstatytas plotas 38 kv. m, 

pažymėjimas plane – 3I1ž), likutinė turto vertė – 0 Eur, L. Ivinskio g. 49, Kaune 

25. Butas (unikalusis Nr. 1993-8012-6018:0006, bendras plotas – 22,99 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m, su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpos (b-4), L. Ivinskio g. 49-6, Kaune, ir 17/100 ūkinio pastato (unikalusis                       

Nr. 1993-8012-6032, užstatytas plotas 38 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1ž), likutinė turto 

vertė – 1,13 Eur, L. Ivinskio g. 49, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

26. Butas (unikalusis Nr. 1992-0004-6019:0003, bendras plotas – 59,34 kv. m, 2 aukštų 

medinio pastato 1 aukšte, pastato pažymėjimas plane – 1A2m), likutinė turto vertė –           

0,21 Eur, L. Ivinskio g. 102-1, Kaune  

27. Butas (unikalusis Nr. 1992-0004-6019:0004, bendras plotas – 39,88 kv. m, su bendrojo 

naudojimo patalpa, pažymėta b-1 (1/3 nuo 7,64 kv. m), 2 aukštų medinio pastato                    

2 aukšte, pastato pažymėjimas plane – 1A2m), likutinė turto vertė – 0 Eur,                               

L. Ivinskio g. 102-4, Kaune 

28. Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalusis Nr. 1998-5019-9010, bendras plotas –    4242 

kv. m), likutinė turto vertė – 0 Eur, Chemijos g. 4C, Kaune 

29. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1993-4005-8020, bendras plotas – 24,12 kv. m,         

pastatas rąstinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 2A1m), ūkinis pastatas (unikalusis                

Nr. 1993-4005-8031, užstatytas plotas – 13 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1ž), ūkinis 

pastatas (unikalusis Nr. 1993-4005-8042, užstatytas plotas – 17 kv. m, pažymėjimas plane 

– 4I1ž) ir 20/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-4005-8053, užstatytas plotas – 35 

kv. m, pažymėjimas plane 5I1p), likutinė turto vertė – 1,42 Eur, Hipodromo g. 12, Kaune 

30. Butas (unikalusis Nr. 1993-5022-3019:0004, bendras plotas – 22,15 kv. m, 2 aukštų 

medinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) Lakūnų pl. 40-1, su 17/100 ūkinio 

pastato (unikalusis Nr. 1993-5022-3028, užstatytas plotas – 35 kv. m, pažymėjimas plane 

2I1p), likutinė turto vertė – 62,93 Eur, Lakūnų pl. 40, Kaune 

31. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1993-0057-5024, 57/100 nuo 71,08 kv. m bendro 

ploto, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 2A1p), Savanorių pr. 114A, ir 

7/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-0057-5046, užstatytas plotas – 40 kv. m, 

pažymėjimas plane – 4I1p), likutinė turto vertė – 151,61 Eur, Savanorių pr. 114, Kaune 

32. Negyvenamosios patalpos (nuo 1-1 iki 1-7, unikalusis Nr. 1990-0012-6036:0001, bendras 

plotas – 54,56 kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 3A2p), 

Laisvės al. 92A-1, Kaune, ir dalis neįrengtos pastogės (unikalusis Nr. 4400-4029-

5961:1919, 255/1000 nuo 68,61 kv. m bendro ploto, 2 aukštų mūriniame pastate, 

pažymėjimas plane – 3A2p), likutinė turto vertė – 4016,88 Eur, Laisvės al. 92A, Kaune 

33. Dalis sandėlio (unikalusis Nr. 1987-1000-1034, 25/100 nuo 133,84 kv. m bendro ploto, 

pastatas mūrinis, 2 aukštų, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 3F2p), likutinė turto 

vertė – 2,92 Eur, Laisvės al. 99A, Kaune 

34. Skalbykla (unikalusis Nr. 1992-0015-0016, bendras plotas – 154,18 kv. m, pastatas 

mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane – 2C2p), likutinė turto vertė – 1158,77 Eur,        

Nemuno g. 27A, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

35. Butas (unikalusis Nr. 1994-0011-3019:0003, bendras plotas – 37,00 kv. m, 1 aukšto 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 33A1p), Jaunųjų Talkininkų g. 9-3, Kaune, 

ir 22/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-0027-6339, užstatytas plotas – 69,52 kv. m, 

pažymėjimas plane – 29I1ž) likutinė turto vertė – 3,03 Eur, Pravieniškių g. 15, Kaune 

36. Butas (unikalusis Nr. 1993-0023-4011:0006, bendras plotas – 40,93 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m, su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpos (a-1), Kapsų g. 65-2, Kaune, ir 59/1000 ūkinio pastato (unikalusis                             

Nr. 1993-0023-4022, užstatytas plotas – 97 kv. m, pažymėjimas plane – 2I1ž), likutinė 

turto vertė – 3,70 Eur, Kapsų g. 65, Kaune 

37. Butas (unikalusis Nr. 1990-1001-1019:0001, bendras plotas – 83,75 kv. m, 1 aukšto 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A1m, su rūsiu), Sodų g. 68-1, Kaune, ir 

20/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1990-1001-1022, užstatytas plotas 57 kv. m, 

pažymėjimas plane – 8I1ž), likutinė turto vertė – 0 Eur, Sodų g. 68, Kaune 

38. Butas (unikalusis Nr. 1996-1023-6010:0004, bendras plotas – 26,49 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

(a, a′, a″), Pyvesos g. 11-2, Kaune, 11/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1996-1023-6021, 

užstatytas plotas – 42 kv. m, pažymėjimas plane 2I1ž) ir 29/100 ūkinio pastato (unikalusis 

Nr. 1996-1023-6032, užstatytas plotas – 58 kv. m, pažymėjimas plane 3I1p), likutinė turto 

vertė – 9,11 Eur, Pyvesos g. 11, Kaune 

39. Butas (unikalusis Nr. 1996-1023-6010:0005, bendras plotas – 57,97 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p, su bendrojo naudojimo patalpomis 

(a, a′, a″), Pyvesos g. 11-5, Kaune, ir 28/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1996-1023-

6032, užstatytas plotas – 58 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1p), likutinė turto vertė – 

7,49 Eur, Pyvesos g. 11, Kaune 

40. Butas (unikalusis Nr. 1994-0025-6013:0004, bendras plotas – 42,40 kv. m, 1 aukšto 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 2A1p), Pabiržės g. 4-3, Kaune, ir 

10/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-0027-3103, užstatytas plotas – 128 kv. m, 

pažymėjimas plane 10I1ž), likutinė turto vertė – 2,41 Eur, Pravieniškių g. 9, Kaune 

41. Butas (unikalusis Nr. 1992-5015-6011:0005, bendras plotas – 21,74 kv. m, 1 aukšto 

mediniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1ž), V. Kudirkos g. 20-2, Kaune, butas 

(unikalusis Nr. 1992-5015-6011:0004, bendras plotas – 24,60 kv. m, 1 aukšto mediniame 

pastate, pažymėjimas plane – 1A1ž), V. Kudirkos g. 20-3, Kaune, su priklausiniais – 2/3 

ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-5015-6022, užstatytas plotas –    26 kv. m, 

pažymėjimas plane – 2I1m) ir dalis pastogės (unikalusis Nr. 4400-2252-7115:1182, 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

445/1000 nuo 56,28 kv. m, bendro ploto patalpos (5-1), pažymėjimas plane – 1A1ž), 

likutinė turto vertė – 720,46 Eur, V. Kudirkos g. 20, Kaune 

42. Mokykla (unikalusis Nr. 1998-9013-2015, bendras plotas – 5168,42 kv. m, pastatas 

gelžbetonio plokščių, 4 aukštų, pažymėjimas plane – 1C4b) ir kiemo statiniai (kiemo 

aikštelė, unikalusis Nr. 1998-9013-2026), likutinė turto vertė – 463180,50 Eur,                  

Pramonės pr. 35, Kaune 

43. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 5294-1002-2018, 44/100 nuo 90,15 kv. m bendro 

ploto, 1 aukšto rąstinis pastatas, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 1A1m), likutinė 

turto vertė – 10175,90 Eur, Panerių g. 301, Kaune 

44. 

 

Butas (unikalusis Nr. 1992-8027-1016:0002, bendras plotas – 40,80 kv. m, 1 aukšto 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A1m), Radvilų Dvaro g. 28-1, Kaune, 

ūkinis pastatas (unikalusis Nr. 1992-8027-1027, užstatytas plotas – 11 kv. m, pažymėjimas 

plane – 2I1ž), kiemo statiniai (unikalusis Nr. 1992-8027-1060, kiemo aikštelė, tvora, lauko 

tualetas), likutinė turto vertė – 0,64 Eur, Radvilų Dvaro g. 28, Kaune 

45. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1998-3013-1012, 3/8 nuo 94,02 kv. m bendrojo 

ploto, pastatas rąstinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 1A1m), 3/8 kiemo statinių 

(unikalusis Nr. 1998-3013-1034, tvora, stoginė (3I1m), šulinys), likutinė turto vertė –               

0 Eur, Mokyklos g. 9, Kaune 

46. Butas (unikalusis Nr. 1992-5028-6018:0007, bendras plotas – 35,49 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato pusrūsyje, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto vertė –                      

5103,63 Eur, Šaldytuvų g. 13-7, Kaune 

47. Butas (unikalusis Nr. 1991-0017-2010:0003, bendras plotas – 34,09 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2mž), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpos a-2, Sodų g. 80-1, Kaune, su priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato (unikalusis            

Nr. 1991-0017-2021, 11/100 nuo 60 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), 

likutinė turto vertė – 0 Eur, Sodų g. 80, Kaune 

48. Butas (unikalusis Nr. 1991-0017-2010:0004, bendras plotas – 26,70 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2mž), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpos a-1, Sodų g. 80-3, Kaune, su priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato (unikalusis            

Nr. 1991-0017-2021, 11/100 nuo 60 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), 

likutinė turto vertė – 0 Eur, Sodų g. 80, Kaune 

49. Butas (unikalusis Nr. 1991-0017-2010:0006, bendras plotas – 35,77 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2mž), Sodų g. 80-6, Kaune, su 

priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1991-0017-2021, 11/100 nuo               
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

60 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p) likutinė turto vertė – 0,00 Eur,       

Sodų g. 80, Kaune 

50. Butas (unikalusis Nr. 1991-0017-2010:0007, bendras plotas – 29,91 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2mž), Sodų g. 80-7, Kaune, su 

priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1991-0017-2021, 11/100 nuo                        

60 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 0 Eur,                       

Sodų g. 80, Kaune 

51. Butas (unikalusis Nr. 1991-0017-2010:0008, bendras plotas – 35,69 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2mž), su bendrojo naudojimo patalpa  

a-3, Sodų g. 80-8, Kaune, su priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato (unikalusis                                  

Nr. 1991-0017-2021, 11/100 nuo 60 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), 

likutinė turto vertė – 0 Eur, Sodų g. 80, Kaune 

52. Butas (unikalusis Nr. 1991-0017-2010:0009, bendras plotas – 33,20 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2mž), su bendrojo naudojimo patalpa  

a-3, Sodų g. 80-9, Kaune, su priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato (unikalusis                                  

Nr. 1991-0017-2021, 11/100 nuo 60 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), 

likutinė turto vertė – 0 Eur, Sodų g. 80, Kaune 

53. Dalis garažo (unikalusis Nr. 1997-0027-8011, 495/1000 nuo 413,82 kv. m bendrojo ploto, 

patalpos G-2, G-3, G-4, G-5, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 27G1b), 

likutinė turto vertė – 24053,32 Eur, Perlojos g. 38, Kaune 

54. Butas (unikalusis Nr. 1993-7038-9018:0003, bendras plotas – 30,40 kv. m, 1 aukšto 

mediniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1ž), su bendrojo naudojimo patalpa                      

a (1/4 nuo 9,11 kv. m), Vaisių g. 34A-4, Kaune, 19/100 ūkinio pastato (unikalusis               

Nr. 1993-7038-9029, 19/100 nuo 42 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1ž), 

25/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-7038-9034, 25/100 nuo 22 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 6I1ž), likutinė turto vertė – 26,41 Eur, Vaisių g. 34A, Kaune 

55. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1993-0078-8047, 49/100 nuo 50,25 kv. m 

bendrojo ploto, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 4A1m),                            

likutinė turto vertė – 1,47 Eur, Zanavykų g. 32A, Kaune 

56. Butas (unikalusis Nr. 1993-0078-8036:0004, bendras plotas – 33,46 kv. m, 2 aukštų 

karkasinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 3A2ž), Zanavykų g.32-3, Kaune, ir 3/10 

ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-0078-8114, užstatytas plotas – 78 kv. m, pažymėjimas 

plane 12I1p), likutinė turto vertė – 1503,34 Eur, Zanavykų g. 30, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

57. Butas (unikalusis Nr. 1988-0009-4010:0006, bendras plotas – 35,41 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), su rūsiu ir bendrojo naudojimo 

patalpomis: a-1 (1/3 nuo 9 kv. m), a-2, Vaidoto g. 25-3, Kaune, 15/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1988-0009-9022, 15/100 nuo 168 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas 

plane – 2I1m), likutinė turto vertė – 0 Eur, Vaidoto g. 25, Kaune 

58. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1991-3000-7024, bendras plotas – 30,77 kv. m,              

1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 3A1m), likutinė turto vertė – 0 Eur, 

Kranto 3-iojoje g. 7A, Kaune 

59. Butas (unikalusis Nr. 1992-8027-2013:0008, bendras plotas – 22,96 kv. m, 2 aukštų 

medinio pastato pusrūsyje, pažymėjimas plane – 1A2m), su rūsiu, ir 8/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1992-8027-2024, užstatytas plotas – 77 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1ž), 

likutinė turto vertė – 0 Eur, Spynų g. 3-9, Kaune 

60. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1993-6038-7019, bendras plotas – 145,12 kv. m,              

1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), ūkinis pastatas (unikalusis           

Nr. 1993-6038-7024, užstatytas plotas – 8 kv. m, pažymėjimas plane – 2I1ž), kiti 

inžineriniai statiniai: šulinys (unikalusis Nr. 4400-5159-2755, pažymėjimas plane – k1 ), 

tvora (unikalusis Nr. 4400-5159-2744, pažymėjimas plane – t1), likutinė turto vertė –  

63,55 Eur, Varnių g. 8, Kaune 

61. Mokykla (unikalusis Nr. 1997-2027-0016, bendras plotas – 6087,73 kv. m, 3 aukštų 

blokiniame pastate, pažymėjimas plane – 1C3b), kiti inžineriniai statiniai (unikalusis           

Nr. 4400-2448-0306, sporto aikštelė b22, b23 su tvora t1), kiemo statiniai (unikalusis            

Nr. 4400-2469-7794, B1 iki b21, b24 iki b27), likutinė turto vertė – 450539,75 Eur, Verkių 

g. 30, Kaune 

62. Negyvenamosios patalpos (unikalusis Nr. 1989-9001-2017:0005, bendras plotas –                 

8,63 kv. m, patalpos nuo 3-1 iki 3-2, 2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane 

– 2D2p), likutinė turto vertė – 0 Eur, Laisvės al. 15A-3, Kaune 

63. Butas (unikalusis Nr. 1989-0012-8017:0004, bendras plotas – 44,65 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), Veliuonos g. 25-1, Kaune, su rūsiu ir 

priklausiniais: ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1989-0012-8028, užstatytas plotas – 2 kv. m, 

pažymėjimas plane – 2I1ž), ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1989-0012-8039, užstatytas 

plotas – 14 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1ž), ūkiniu pastatu (unikalusis                                       

Nr. 1989-0012-8046, užstatytas plotas – 12 kv. m, pažymėjimas plane – 4I1ž), likutinė 

turto vertė – 121,48 Eur, Veliuonos g. 25, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

64. Dalis neįrengtos palėpės (unikalusis Nr. 4400-4959-5286:4752, 25/100 dalys nuo   116,47 

kv. m bendrojo ploto, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), likutinė 

turto vertė – 1754,88 Eur, Tilžės g. 8-8, Kaune 

65. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1992-5009-0018, 9/50 dalys nuo 224,87 kv. m 

bendrojo ploto, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), su 

priklausiniais: 9/50 dalimis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-5009-0029, 9/50 nuo               

41 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1m), ūkiniu pastatu (unikalusis                    

Nr. 1992-5009-0038, 4 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 3I1m), 9/50 dalimis 

kiemo statinių (unikalusis Nr. 1992-5009-0061, kiemo aikštelė, tvora, stoginė, 

pažymėjimas plane – 7I1m), likutinė turto vertė – 0,68 Eur, M. Jankaus g. 22, Kaune 

66. Sandėlis (unikalusis Nr. 1991-7008-3228, bendras plotas – 184,78 kv. m, 1 aukšto mūrinis 

pastatas, pažymėjimas plane – 1F1p), Kareivinių g. 20, Kaune, mokomosios dirbtuvės 

(unikalusis Nr. 4400-5315-8254, bendras plotas – 129,87 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas, 

pažymėjimas plane – 4H1p), Kareivinių g. 20A, Kaune, kiemo rūsys (unikalusis Nr. 1991-

7008-3434, užstatytas plotas – 14 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 

3I0p), kiti inžineriniai statiniai: aikštelė (unikalusis Nr. 4400-5128-0712), aikštelė 

(unikalusis Nr. 4400-5128-0678), aikštelė (unikalusis Nr. 4400-5128-0689), aikštelė 

(unikalusis Nr. 4400-5128-0698), aikštelė (unikalusis Nr. 4400-5128-0701), tualetas 

(unikalusis Nr. 4400-5128-0756), šulinys (unikalusis Nr. 4400-4892-3128), kanalizacijos 

šulinys (unikalusis Nr. 4400-4892-3139), tvora (unikalusis Nr. 4400-4892-0734), tvora 

(unikalusis Nr. 4400-5128-0745), likutinė turto vertė –   4818,97 Eur, Kareivinių g. 20, 

Kaune  

67. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1993-2034-9010, 25/100 nuo 99,77 kv. m, 

bendrojo ploto – 1 aukšto medinis pastatas, pažymėjimas plane – 1A1ž), ir ūkinis pastatas 

(unikalusis Nr. 1993-2034-9053, užstatytas plotas – 9 kv. m, pažymėjimas plane – 6I1ž), 

likutinė turto vertė – 0 Eur, Raudondvario pl. 132, Kaune 

68. Butas (unikalusis Nr. 1990-5000-8010:0003, bendras plotas – 45,99 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m, likutinė turto vertė – 0 Eur,                          

Drobės g. 48-1, Kaune, butas (unikalusis Nr. 1990-5000-8010:0002, bendras plotas – 

22,68 kv. m, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m, likutinė turto vertė 

– 0 Eur, Drobės g. 48-2, Kaune, butas (unikalusis Nr. 1990-5000-8010:0001, bendras 

plotas – 29,06 kv. m, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m, likutinė 

turto vertė – 0,17 Eur, Drobės g. 48-3, Kaune, ir ūkinis pastatas (unikalusis                                    
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

Nr. 1990-5000-8021, užstatytas plotas – 35 kv. m, pažymėjimas plane – 2I1ž), likutinė 

turto vertė – 0 Eur, Drobės g. 48, Kaune 

69. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-0000-5021, 783/1000 nuo 134 kv. m užstatyto 

ploto, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 6I2p), likutinė turto vertė –                

10054,95 Eur, Antanavos g. 1, Kaune 

70. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1988-0003-1066, 851/1000 nuo 184 kv. m užstatyto 

ploto, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 10I2p), likutinė turto vertė –                

25289,77 Eur, Kęstučio g. 16, Kaune 

71. Butas (unikalusis Nr. 1994-0011-6010:0004, bendras plotas – 36,64 kv. m, 1 aukšto 

mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 17A1p), Jaunųjų Talkininkų g. 15-2, Kaune, su 

priklausiniu – 9/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-0011-5024, 9/100 nuo 83 kv. m 

užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 22I1ž), likutinė turto vertė – 2,27 Eur, Jaunųjų 

Talkininkų g. 13, Kaune 

72. Butas (unikalusis Nr. 1992-8026-1016:0007, bendras plotas – 24,94 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m), su rūsiu ir bendrojo naudojimo 

patalpomis a-1, a-2, Skuodo g. 23-7, Kaune, su priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1992-8026-1063, 11/100 nuo 42 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane 

– 3I2m), likutinė turto vertė – 0 Eur, Skuodo g. 23, Kaune 

73. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 5293-0021-3012, 36/100 nuo 80,35 kv. m, 

bendrojo ploto, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 1A1p), likutinė turto vertė 

– 0,48 Eur, Dragių g. 6, Kaune 

74. 

 

Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1993-3017-8026, bendras plotas – 27,63 kv. m,                     

1 aukšto medinis pastatas, pažymėjimas plane – 2A1ž), likutinė turto vertė – 1,94 Eur, 

Pažangos g. 3, Kaune 

75. Dalis pastogės (unikalusis Nr. 4400-5244-6129:1755, 222/1000 nuo 88,17 kv. m             

bendrojo ploto, 1 aukšto mediniame pastate, pažymėjimas plane – 11A1ž), likutinė turto 

vertė – 1335,60 Eur, Tilžės g. 74, Kaune 

76. Butas (unikalusis Nr. 1991-0017-2010:0005, bendras plotas – 23,53 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2mž), Sodų g. 80-5, Kaune, su 

priklausiniu – 11/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1991-0017-2021,                                              

užstatytas plotas – 60 kv. m, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto                                      

vertė – 0 Eur, Sodų g. 80, Kaune 

77. 

 

Kambarys (unikalusis Nr. 1992-0004-6019:0006, bendras plotas – 16,62 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų: 3-1 (1/2 nuo 13,38 kv. m), b (1/3 nuo 7,64 kv. m), L. Ivinskio g. 102-3A, Kaune, 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

su priklausiniais: ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1992-0004-6051, 24 kv. m užstatyto ploto, 

pažymėjimas plane – 2I1b), 45/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-0004-6020, 

užstatytas plotas – 47 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1ž), ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 

1992-0004-6034, 10 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1ž), likutinė turto vertė 

– 965,21 Eur, L. Ivinskio g. 102, Kaune 

78. Katilinė (unikalusis Nr. 1984-0000-2016, bendras plotas – 910,10 kv. m, 1 aukšto blokinis 

pastatas, pažymėjimas plane – 1P1b), dirbtuvės (unikalusis Nr. 1998-7004-9020, bendras 

plotas – 339,43 kv. m, 1 aukšto blokinis pastatas, pažymėjimas plane – 2P1b), garažas 

(unikalusis Nr. 1998-7004-9031, bendras plotas – 311,43 kv. m, 1 aukšto blokinis pastatas, 

pažymėjimas plane – 3G1b), siurblinė (unikalusis Nr. 1998-7004-9042, bendras plotas – 

11,30 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 4H1p), mazuto siurblinė 

(unikalusis Nr. 1998-7004-9053, bendras plotas – 153,78 kv. m, 1 aukšto blokinis pastatas, 

pažymėjimas plane – 5H1b), sandėlis (unikalusis Nr. 1998-7004-9086, bendras plotas – 

860,33 kv. m, 1 aukšto metalinis pastatas, pažymėjimas plane – 6F1g) likutinė turto vertė 

– 13293,05 Eur, Sodininkų g. 2, Kaune  

79. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1992-8026-1020, bendras plotas – 52,31 kv. m,                     

1 aukšto karkasinis pastatas, pažymėjimas plane – 2A1ž), Skuodo g. 23A, Kaune, ūkinis 

pastatas (unikalusis Nr. 1992-8026-1041, užstatytas plotas – 24 kv. m, pažymėjimas plane 

– 4I1m) ir 38/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-8026-1063, užstatytas                             

plotas – 42 kv. m, pažymėjimas plane – 3I2m), likutinė turto vertė – 1504,90 Eur,                

Skuodo g. 23, Kaune 

80ˡ. Administracinės patalpos (unikalusis Nr. 1991-0004-1018:0001, bendras                                       

plotas – 44,37 kv. m, patalpos 1-1 (25,10 kv. m), 1-5 (16,58 kv. m), 1-6 (2,69 kv. m),                    

2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto                                   

vertė – 8035,21 Eur, I. Kanto g. 13-1, Kaune 

80². Administracinės patalpos (unikalusis Nr. 1991-0004-1018:0007, bendras                         

plotas – 41,45 kv. m, patalpos 2-3 (10,42 kv. m), 2-4 (5,78 kv. m), 2-6 (25,25 kv. m),                       

2 aukštų mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto                                     

vertė – 5880,11 Eur, I. Kanto g. 13, Kaune 

80³. Biuro patalpos (unikalusis Nr. 1991-0004-1018:0003, bendras                                               

plotas – 47,58 kv. m, patalpos 4-1 (3,68 kv. m), 4-7 (17,15 kv. m), 4-11 (24,25 kv. m),                                

4-12 (2,50 kv. m), 2 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė 

turto vertė – 8605,91 Eur, I. Kanto g. 13, Kaune 

80⁴. 14/100 neįrengtos pastogės (unikalusis Nr. 1991-0004-1018:0010, bendras                                 

plotas – 96,36 kv. m, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė 

turto vertė – 1250,10 Eur, I. Kanto g. 13, Kaune 

81. Butas (unikalusis Nr. 1993-0054-5013:0003, bendras plotas – 13,47 kv. m, 1 aukšto 

rąstinio pastato pastogėje, pažymėjimas plane – 1A1m), su bendro naudojimo patalpa                                     

B-1 (1/2 nuo 6,80 kv. m), Raudondvario 4-ajame take 13-5, Kaune, su priklausiniu –    
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

11/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-0054-5024, užstatytas plotas – 53 kv. m, 

pažymėjimas plane – 2I1m), likutinė turto vertė – 1,69 Eur,                                                                       

Raudondvario 4-ajame take 13, Kaune 

82. Dalis palėpės (unikalusis Nr. 4400-3766-0403:7101, 74/100 nuo 58,11 kv. m bendrojo 

ploto, 1 aukšto mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 16A1p), likutinė turto vertė –               

2309,38 Eur, Daujėnų g. 5-5, Kaune 

83. Dalis neįrengtos pastogės (unikalusis Nr. 4400-1084-6658:1917, 22/100 nuo 78,06 kv. m 

bendrojo ploto, 1 aukšto mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 8A1p), likutinė turto 

vertė – 1894,53 Eur, Jaunųjų Talkininkų g. 21, Kaune 

84. Butas (unikalusis Nr. 1992-8026-1016:0002, bendras plotas – 24,24 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m), su rūsiu, likutinė turto vertė –  

0 Eur, Skuodo g. 23-2, Kaune 

85. Butas (unikalusis Nr. 1992-8026-1016:0004, bendras plotas – 29,51 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m), su rūsiu ir bendro naudojimo 

patalpomis a-1 (15,86 kv. m), a-2 (11,58 kv. m), likutinė turto vertė – 0 Eur,                     

Skuodo g. 23-4, Kaune 

86. Dalis pastogės (unikalusis Nr. 4400-4857-5622:9761, 20271/100000 nuo 135,48 kv. m 

bendrojo ploto, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto 

vertė – 14565,10 Eur, Vytėnų g. 92, Kaune 

87. Butas (unikalusis Nr. 1992-0012-1035:0005, bendras plotas – 33,91 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 4A2m), A. Mackevičiaus g. 8A-4, Kaune, 

su priklausiniu – 8/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-0012-1068, užstatytas                     

plotas – 30 kv. m, pažymėjimas plane – 6I1ž), likutinė turto vertė – 6,16 Eur,                                                     

A. Mackevičiaus g. 6, Kaune 

88. Butas (unikalusis Nr. 1992-5020-7011:0008, bendras plotas – 38,04 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), su bendrojo naudojimo patalpa a-2, 

Panerių g. 9-5, Kaune, su priklausiniu – 19/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-5020-

7022, užstatytas plotas – 129 kv. m, pažymėjimas plane – 2I1ž), likutinė turto vertė – 0,91 

Eur, Panerių g. 9, Kaune 

89. Butas (unikalusis Nr. 4400-0730-9355:2957, bendras plotas – 73,41 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), A. Smetonos al. 25-5, Kaune, su 

priklausiniu – 20/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-0021-2020, užstatytas plotas – 

48 kv. m, pažymėjimas plane – 4I1ž), likutinė turto vertė – 0 Eur, A. Smetonos al. 25, 

Kaune  

90. Butas (unikalusis Nr. 1994-0028-5016:0004, bendras plotas – 48,73 kv. m, 1 aukšto 

mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 23A1p), Pravieniškių g. 33-1, Kaune, su 

priklausiniu – 12/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-0027-6293, užstatytas plotas – 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

69 kv. m, pažymėjimas plane – 18I1ž), likutinė turto vertė – 16,42 Eur, Pravieniškių g. 15, 

Kaune 

91. Ūkio pastatas (unikalusis Nr. 4400-0734-3802, užstatytas plotas – 30 kv. m, 1 aukšto 

mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 8I1p), likutinė turto vertė – 1390,00 Eur,                                    

J. Gruodžio g. 15B, Kaune 

92. Dalis neįrengtos pastogės (unikalusis Nr. 4400-0368-7850:5039, 201/1000 nuo 

209,51 kv. m bendrojo ploto, patalpos 30-1 (152,49 kv. m) ir 30-2 (57,02 kv. m), 3 aukštų 

mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 1A3p), likutinė turto vertė – 41822,46 Eur, 

Šv. Gertrūdos g. 14, Kaune  

93. Dalis buto (unikalusis Nr. 1989-0012-5014:0025, 347/1000 nuo 69,23 kv. m bendrojo 

ploto, 4 aukštų mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A4p), Veiverių g. 36-8, 

Kaune, su priklausiniu – 12/1000 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1989-0012-5036, 

243,45 kv. m bendrojo ploto, pažymėjimas plane – 4I2p), likutinė turto vertė – 699,85 Eur, 

Veiverių g. 36, Kaune  

94. Ūkio pastatas (unikalusis Nr. 1991-0007-0075, užstatytas plotas – 47 kv. m, fiziškai 

pažeistas, 1 aukšto mūris pastatas, pažymėjimas plane – 7I1p), likutinė turto vertė – 0 Eur, 

Laisvės al. 29, Kaune  

95. Butas (unikalusis Nr. 4400-4244-3643:9536, bendras plotas – 82,23 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato pastogėje, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto vertė – 5,92 Eur, 

Šv. Gertrūdos g. 44-3, Kaune  

96. Butas (unikalusis Nr. 1987-4000-2012:0007, bendras plotas – 39,38 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 4A1m), Skuodo g. 4C-1, Kaune, su priklausiniu 

– 152/1000 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1987-4000-2056, 72 kv. m užstatyto ploto, 

pažymėjimas plane – 15I1ž), Skuodo g. 4D, Kaune, ir dalis pastogės (unikalusis                    

Nr. 4400-4503-7460:1360, 199/1000 nuo 27,17 kv. m bendro ploto, pažymėjimas plane – 

4A1m), likutinė turto vertė – 0 Eur, Skuodo g. 4C, Kaune 

97. Butas (unikalusis Nr. 1993-5042-7014:0010, bendras plotas – 22,45 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato pastogėje, pažymėjimas plane – 1A2p), Smalininkų g. 7-10A, Kaune, su 

priklausiniu – 24/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-5042-7020, 33 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 5,2 Eur, Smalininkų g. 7, Kaune  

98. Dalis neįrengtos pastogės (unikalusis Nr. 4400-0685-3669:7779, 12/100 nuo 172,56 kv. m 

bendrojo ploto, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto 

vertė – 2220 Eur, Gedimino g. 22, Kaune  
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

99. Butas (unikalusis Nr. 1994-0034-3010:0004, bendras plotas – 38,76 kv. m, 1 aukšto 

mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 5A1p), likutinė turto vertė – 2,94 Eur, 

Skuodo g. 48-3, Kaune  

100. Dalis buto (unikalusis Nr. 1995-7004-0012:0021, 40/100 nuo 78,43 kv. m bendrojo ploto, 

3 aukštų mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p, su rūsiu, likutinė turto vertė 

– 10,97 Eur, K. Baršausko g. 67-23, Kaune  

101. Butas (unikalusis Nr. 1995-9036-6017:0002, bendras plotas – 71,24 kv. m, 1 aukšto 

mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1p), likutinė turto vertė – 14,79 Eur, 

A. Strazdo g. 71-1, Kaune  

102. Butas (unikalusis Nr. 1997-9006-5019:0137, bendras plotas – 20,01 kv. m, 12 aukštų 

mūrinio pastato 11 aukšte, pažymėjimas plane – 1A12p), su bendrojo naudojimo 

patalpomis 113-1 (1/2 nuo 4,30 kv. m), 113-2 (1/2 nuo 2,28 kv. m), 113-3 (1/2 nuo 1,03 kv. 

m) ir dalimi patalpų a-27, a-26, a-50, likutinė turto vertė – 8,08 Eur, V. Krėvės pr. 98B-

113B, Kaune  

103. Butas (unikalusis Nr. 1998-6006-9016:0128, bendras plotas – 13,58 kv. m, patalpos    141-

1 (12,98 kv. m), 141-1a (0,30 kv. m) ir 141-1b (0,30 kv. m), 12 aukštų monolitinio pastato 

12 aukšte, pažymėjimas plane – 1N12b), su bendrojo naudojimo patalpomis  140-141-1 

(1/2 nuo 3,01 kv. m), 140-141-2 (1/2 nuo 6,82 kv. m), 140-141-3 (1/2 nuo 3,72 kv. m), 

likutinė turto vertė – 17,96 Eur, Prancūzų g. 6-141, Kaune  

104. Patalpa (unikalusis Nr. 4400-1978-3683:8912, bendras plotas – 12,28 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

502-2 (1/2 nuo 3,03 kv. m), 502-3 (1/2 nuo 1,23 kv. m), 537-1 (1/7 nuo 7,41 kv. m), 538-

1 (1/7 nuo 2,34 kv. m), 539-1 (1/7 nuo 1,00 kv. m), 540-1 (1/7 nuo 4,00 kv. m), 541-1 

(1/7 nuo 29,19 kv. m), likutinė turto vertė – 3572,58 Eur, V. Krėvės pr. 81-503, Kaune  

105. Kambarys (unikalusis Nr. 1997-6005-7014:0174, bendras plotas – 17,08 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 527-2 (1/2 nuo 1,12 kv. m), 527-3 (1/2 nuo 2,77 kv. m), 546-1, 547-1, 547-2,   547-

3, 547-4, 548-1, likutinė turto vertė – 4,06 Eur, Jonavos g. 182-527, Kaune  

106. Butas (unikalusis Nr. 1997-1006-3018:0065, bendras plotas – 17,78 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su rūsiu, dalimi bendrojo 

naudojimo patalpų 564-2 (1/2 nuo 3,09 kv. m), 564-3 (1/2 nuo 1,16 kv. m) ir dalimi 

bendrojo naudojimo patalpų 581, 584, 583-1, 583-2, likutinė turto vertė – 3,77 Eur, 

Hipodromo g. 36-63, Kaune  
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

107. Kambarys (unikalusis Nr. 1997-5020-1013:0164, bendras plotas – 12,05 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 217-219-2 (1/2 nuo 3,34 kv. m), 217-219-3 (1/2 nuo 1,26 kv. m), a-30, a-52, 

likutinė turto vertė – 1,85 Eur, Savanorių pr. 226-217, Kaune  

108. Butas (unikalusis Nr. 1997-5020-1013:0161, bendras plotas – 12,09 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

417-419-2 (1/2 nuo 3,34 kv. m), 417-419-3 (1/2 nuo 1,28 kv. m), a-86, a-94, a-109, 

likutinė turto vertė – 2 Eur, Savanorių pr. 226-417, Kaune  

109. Butas (unikalusis Nr. 1995-6026-0013:0058, bendras plotas – 18,16 kv. m, 4 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 2A4p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

3-319, 3-320, 3-321, 3-322, 3-323, 3-324, 3-325, 3-326, 3-327, 3-328, 3-329, 3-330, 3-

331, 3-332, 3-333, 3-334, 3-335, 3-336, 3-337, 3-338, 3-339, likutinė turto vertė – 

0,67 Eur, A. Mickevičiaus g. 39-303, Kaune  

110. Kambarys (unikalusis Nr. 1995-6026-0013:0057, bendras plotas – 18,24 kv. m, 4 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 2A4p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

3-319, 3-320, 3-321, 3-322, 3-323, 3-324, 3-325, 3-326, 3-327, 3-328, 3-329, 3-330, 3-

331, 3-332, 3-333, 3-334, 3-335, 3-336, 3-337, 3-338, 3-339, likutinė turto vertė – 

0,67 Eur, A. Mickevičiaus g. 39-309, Kaune  

111. Kambarys (unikalusis Nr. 1995-7031-2037:0058, bendras plotas – 18,72 kv. m, 3 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 96, 97, 98, 102, 104, likutinė turto vertė – 6,74 Eur, Sąjungos a. 6-43, Kaune  

112. Gyvenamoji patalpa (unikalusis Nr. 1996-8010-2014:0101, bendras plotas – 15,54 kv. m, 

4 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A4p), su dalimi bendrojo 

naudojimo patalpų 221, 221a, 221b, 229, likutinė turto vertė – 3,28 Eur, 

M. Gimbutienės g. 10-217, Kaune  

113. Butas (unikalusis Nr. 1993-0061-8011:0009, bendras plotas – 35,69 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), su bendrojo naudojimo patalpa   a-

2 (1/4 nuo 4,38 kv. m), Svajonių al. 1-10, Kaune, su priklausiniu – 331/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1993-0061-8011, 62 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I2p), 

likutinė turto vertė – 142,91 Eur, Svajonių al. 1, Kaune  

114. Dalis neįrengtos pastogės (unikalusis Nr. 4400-0213-1126:3828, 225/1000 nuo 

75,44 kv. m bendrojo ploto, 3 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 2A3p), 

likutinė turto vertė – 1440,23 Eur, Šv. Gertrūdos g. 54, Kaune  



 17 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

115. Butas (unikalusis Nr. 1993-2048-0015:0001, bendras plotas – 51,59 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), su dalimi bendrojo naudojimo patalpų   

a-1 (1/3 nuo 5,09 kv. m), a-2 (1/2 nuo 3,65 kv. m), Vieversių g. 6-1, Kaune, su priklausiniu 

– 18/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-2048-0026, 61 kv. m užstatyto ploto, 

pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 53,83 Eur, Vieversių g. 6, Kaune  

116. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1993-2050-1015, 1/2 nuo 94,33 kv. m bendrojo 

ploto, patalpos 2-1 (13,77 kv. m), 2-2 (15,78 kv. m), 2-3 (6,97 kv. m), 2-4 (7,52 kv. m),   

2-5 (3,57 kv. m), 2 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė 

turto vertė – 4,94 Eur, Vytauto pr. 67, Kaune  

117. Butas (unikalusis Nr. 1990-0016-1013:0010, bendras plotas – 57,35 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto vertė – 5,58 Eur,                             

Nemuno g. 21-3A, Kaune  

118. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1990-0008-2019, 485/1000 nuo 65,5 kv. m 

bendro ploto, 1 aukšto rąstiniame pastate, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 1A1m), 

likutinė turto vertė – 1,59 Eur, Kemerio g. 7, Kaune  

119. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1991-0016-9017, 71/100 nuo 140,27 kv. m 

bendrojo ploto, avarinis, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), 

71/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1991-0016-9028, 71/100 nuo 15 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 2I1ž), likutinė turto vertė – 0 Eur, Sodų g. 29, Kaune 

120. Butas (unikalusis Nr. 1998-4010-7011:0181, bendras plotas – 10,29 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1N5p), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 346-2 (1/2 nuo 2,94 kv. m), 346-3 (1/2 nuo 1,18 kv. m), 339 (13,77 kv. m),                                          

340 (1,92 kv. m), 340a (2,69 kv. m), 340b (1,53 kv. m), 355 (37,79 kv. m),                                           

356 (27,57 kv. m), likutinė turto vertė – 6,74 Eur, J. Vienožinskio g. 56-346, Kaune 

121. Butas (unikalusis Nr. 1990-1000-4014:0009, bendras plotas – 65,83 kv. m, 3 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p) su rūsiu, likutinė turto                            

vertė – 14,50 Eur, Šv. Gertrūdos g. 29-8, Kaune 

122. Butas (unikalusis Nr. 1991-8005-6015:0005, bendras plotas – 51,16 kv. m, patalpos                       

nuo 1-1 iki 1-7, 2 aukštų rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su 

bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-1 (1/2 nuo 6,60 kv. m),                          

Kalvarijos g. 72-1, Kaune, su priklausiniu – 115/1000 sandėlio su gyvenamosiomis 

patalpomis (unikalusis Nr. 1991-8005-6026, 495,44 kv. m bendrojo ploto, pažymėjimas 

plane – 2F2p), likutinė turto vertė – 3767,52 Eur, Kalvarijos g. 72C, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

123. Butas (unikalusis Nr. 1994-1005-9019:0004, bendras plotas – 30,81 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su bendrojo naudojimo patalpomis, 

pažymėtomis a-1 (1/3 nuo 6,20 kv. m), a-2 (1/3 nuo 1,86 kv. m), Šeivų g. 6-1, Kaune, su 

priklausiniu – 198/1000 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-1005-9020, 52 kv. m 

užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 0,69 Eur, Šeivų g. 6, 

Kaune 

124. Butas (unikalusis Nr. 1994-1005-9019:0005, bendras plotas – 19,60 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su bendrojo naudojimo patalpomis, 

pažymėtomis a-1 (1/3 nuo 6,20 kv. m), a-2 (1/3 nuo 1,86 kv. m), Šeivų g. 6-2, Kaune, su 

priklausiniu – 198/1000 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-1005-9020, 52 kv. m 

užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 3,21 Eur, Šeivų g. 6, 

Kaune 

125. Butas (unikalusis Nr. 1994-1005-9019:0006, bendras plotas – 26 kv. m, 2 aukštų rąstinio 

pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su bendrojo naudojimo patalpomis, 

pažymėtomis b-1 (1/3 nuo 1,85 kv. m), b-3 (1/3 nuo 6,18 kv. m), Šeivų g. 6-4, Kaune, su 

priklausiniu – 198/1000 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1994-1005-9020,                                         

52 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 0,12 Eur,                    

Šeivų g. 6, Kaune 

126. Dalis negyvenamosios patalpos – pastogės (unikalusis Nr. 4400-0451-5070:3086,    

250/1000 nuo 125,98 kv. m bendrojo ploto, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas                 

plane – 1A2p), likutinė turto vertė – 6362,13 Eur, V. Putvinskio g. 11, Kaune 

127. Butas (unikalusis Nr. 1989-7000-9014:0020, bendras plotas – 41,69 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpos, pažymėtos a, Šiaulių g. 50-10, Kaune, su priklausiniu – 3/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1989-7000-9025, 141 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), 

likutinė turto vertė – 5 Eur, Šiaulių g. 50, Kaune 

128. Butas (unikalusis Nr. 1992-5024-1013:0002, bendras plotas – 17,84 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m) Ringuvos g. 30-2, Kaune, su priklausiniu 

– 3/8 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-5024-1024, 58 kv. m užstatyto ploto, 

pažymėjimas plane – 5I1p), likutinė turto vertė – 0 Eur, Ringuvos g. 30, Kaune 

129. Butas (unikalusis Nr. 1993-8014-7019:0003, bendras plotas – 38,49 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p) Julijanavos g. 40-3, Kaune, su rūsiu 

ir priklausiniu – 25/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-8014-7020, 44 kv. m užstatyto 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 10,14 Eur, Julijanavos g. 40, 

Kaune 

130. Butas (unikalusis Nr. 1992-8003-1018:0005, bendras plotas – 12,05 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), likutinė turto vertė – 0 Eur,                           

Biržų g. 35-1, Kaune 

131. Butas (unikalusis Nr. 1993-6028-4012:0007, bendras plotas – 100,63 kv. m, 3 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p) likutinė turto vertė – 1932,89 Eur,              

V. Putvinskio g. 66-1, Kaune 

132. Butas (unikalusis Nr. 1993-0069-2016:0006, bendras plotas – 18,33 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m), Vaidoto g. 41-4A, Kaune, su 

priklausiniu – 20/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-0069-2020, 63 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 3I1p), likutinė turto vertė – 0 Eur, Vaidoto g. 41, Kaune 

133. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-1026-7019:0095, bendras plotas – 13,32 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 1-35, 1-149, 1-169, 1-170, 1-171, 1-172, 1-173, likutinė turto vertė – 4,35 Eur, 

Raudondvario pl. 174-77, Kaune 

134. Butas (unikalusis Nr. 1996-2005-4011:0077, bendras plotas – 15,34 kv. m, 4 aukštų 

blokinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A4b), likutinė turto vertė – 3,84 Eur,                             

K. Baršausko g. 79-45, Kaune 

135. Butas (unikalusis Nr. 1993-5011-8024:0001, bendras plotas – 30,29 kv. m, 1 aukšto 

mediniame pastate, pažymėjimas plane – 2A1ž), likutinė turto vertė – 0 Eur,                                    

L. Ivinskio g. 13-4, Kaune 

136. Butas (unikalusis Nr. 1992-5028-6029:0008, bendras plotas – 34,36 kv. m, 1 aukšto 

medinio pastato pastogėje, pažymėjimas plane – 2A1ž) su bendrojo naudojimo patalpa                 

a-1 (1/2 nuo 8,21 kv. m), Šaldytuvų g. 15-5, Kaune, su priklausiniu – 26/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1992-5028-6038, 90 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 3I1p), 

likutinė turto vertė – 0,36 Eur, Šaldytuvų g. 15, Kaune 

137. Butas (unikalusis Nr. 1992-5030-0015:0007, bendras plotas – 46,52 kv. m, 1 aukšto 

rąstinio pastato pastogėje, pažymėjimas plane – 1A1m) su bendrojo naudojimo patalpomis 

a-3 (1/4 nuo 8,57 kv. m) ir a-4 (1/2 nuo 2,51 kv. m), likutinė turto vertė – 0,89 Eur, Taikos 

pr. 16-4, Kaune 

138. Butas (unikalusis Nr. 4400-0975-0876:7217, bendras plotas – 42,06 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m) su bendro naudojimo patalpa                                
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

a-1 (1/3 nuo 9,10 kv. m), Drobės g. 29A-2A, Kaune, su dalimi ūkinio pastato (unikalusis 

Nr. 1990-0003-2068, 34/100 nuo 111 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 6I1p), 

likutinė turto vertė – 1566,41 Eur, Drobės g. 27A, Kaune 

139. Sandėlis (unikalusis Nr. 1994-0013-9093, bendras plotas – 16,67 kv. m, 1 aukšto rąstinis 

pastatas, pažymėjimas plane – 8I1m), likutinė turto vertė – 187,56 Eur,                                                          

Kadagių kelyje 5, Kaune 

140. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1991-0008-3010, bendras plotas – 42,08 kv. m,                 

1 aukšto medinis pastatas, avarinis, pastato pažymėjimas plane – 2A1ž)                         

Linkuvos g. 32A, Kaune, su ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1991-0008-3126, užstatytas 

plotas – 67 kv. m, pastato pažymėjimas plane – 15I1ž), likutinė turto vertė – 1064,50 Eur, 

Linkuvos g. 30, Kaune 

141. Butas (unikalusis Nr. 1996-2005-4011:0082, bendras plotas – 15,34 kv. m, 4 aukštų 

blokinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A4b), likutinė turto vertė – 3,80 Eur,                             

K. Baršausko g. 79-56, Kaune 

142. Butas (unikalusis Nr. 1992-6019-0029:0007, bendras plotas – 40,10 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), su rūsiu ir dalimi bendrojo 

naudojimo patalpų a-1, a-2, a-3, likutinė turto vertė – 2,76 Eur, Žemaičių g. 29-4, Kaune 

143. Ūkinis pastatas (unikalusis Nr. 1990-0021-9027, užstatytas plotas – 9 kv. m, fiziškai 

pažeistas, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto                          

vertė – 0,29 Eur, Savanorių pr. 243, Kaune 

144. Butas (unikalusis Nr. 1990-8005-6011:0005, bendras plotas – 30,51 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), Vilnų g. 14-3, Kaune, su rūsiu ir 

priklausiniais: ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1990-8005-6022, 24 kv. m užstatyto ploto, 

fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 2I1ž), ūkiniu pastatu (unikalusis                                    

Nr. 1990-8005-6033, 10 kv. m užstatyto ploto, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane – 

3I1ž) Vilnų g. 14, Kaune, ir dalimi pastogės (unikalusis Nr. 4400-4135-7006:1804,                 

32/100 nuo 62,76 kv. m bendro ploto, pažymėjimas plane – 1A1m),  likutinė turto                   

vertė – 1903,67 Eur, Vilnų g. 14, Kaune 

145. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1992-0009-3016, 51/100 nuo 62,83 kv. m 

bendrojo ploto, 2 aukštų mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 8A2p), Kretingos g. 8, 

Kaune, su ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1992-5015-4054, užstatytas plotas – 9 kv. m, 

pastato pažymėjimas plane – 10I1p) ir dalimi ūkinio pastato (unikalusis                                                  

Nr. 1992-5015-4060, 31/100 nuo 80 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 11I1m),  

likutinė turto vertė – 4,13 Eur, Tilkos g. 11, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

146. Dalis neįrengtos palėpės (unikalusis Nr. 4400-0797-5492:8746,                                               

809/1000 nuo 145,23 kv. m bendrojo ploto, 1 aukšto mūriniame pastate, pažymėjimas 

plane – 1A1p), likutinė turto vertė – 20267 Eur, A. Strazdo g. 71, Kaune 

147. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1991-5004-5019, bendras plotas – 38,13 kv. m,                     

1 aukšto rąstinis pastatas, pažymėjimas plane – 1A1m), ūkinis pastatas (unikalusis                    

Nr. 1991-5004-5040, 8 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1ž)                           

Ringuvos g. 25, Kaune, ir gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1991-5004-5038, bendras 

plotas – 37,43 kv. m, 1 aukšto medinis pastatas, pažymėjimas plane – 3A1ž), likutinė turto 

vertė – 2988,81 Eur, Ringuvos g. 25A, Kaune 

148. Butas (unikalusis Nr. 1995-6007-2013:0005, bendras plotas – 42,71 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m) su dalimi bendrojo naudojimo patalpos 

a-1 (1/2 nuo 2,15 kv. m) Bitininkų g. 49-5, Kaune, su priklausiniu – 54/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1995-6007-2035, 54 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1p), 

likutinė turto vertė – 2103,57 Eur, Bitininkų g. 49, Kaune 

149. Butas (unikalusis Nr. 1992-5032-5016:0003, bendras plotas – 34,94 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), likutinė turto vertė – 0 Eur,                           

Vaidoto g. 129-3, Kaune 

150. Negyvenamosios patalpos (unikalusis Nr. 4400-0249-9667:6151, bendras plotas – 

31,85 kv. m, 2 aukštų rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m), ir bendrojo 

naudojimo patalpa 4-1, likutinė turto vertė – 1,54 Eur, Biržų g. 5-5, Kaune 

151. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 4400-5494-8811, 53/100 nuo 76,09 kv. m 

bendrojo ploto, 1 aukšto rąstinis pastatas, pažymėjimas plane – 4A1m), likutinė turto        

vertė – 3,86 Eur, Raseinių g. 30, Kaune  

152. Butas (unikalusis Nr. 1991-6000-6013:0003, bendras plotas – 45,56 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su bendrojo naudojimo patalpomis                                    

a-1 (1/5 nuo 13,37 kv. m), a-2 (1/3 nuo 3,24 kv. m), a-3 (1/3 nuo 1,17 kv. m), likutinė turto 

vertė – 2,03 Eur, A. Mackevičiaus g. 14-7, Kaune 

153. Butas (unikalusis Nr. 1992-5008-3013:0006, bendras plotas – 40,46 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) P. Dovydaičio g. 7-4, Kaune, su                        

priklausiniu – 16/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-3001-9086, 52 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 3I1b), likutinė turto vertė – 3,26 Eur, P. Dovydaičio g. 7, 

Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

154. Kambarys (unikalusis Nr. 1990-1001-4010:0003, bendras plotas – 14,80 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m) su bendrojo naudojimo patalpa a-1                          

(1/2 nuo 16,55 kv. m) Utenos g. 8-4, Kaune, su priklausiniu – 75/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1990-1001-4021, 34 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1ž), 

likutinė turto vertė – 403,26 Eur, Utenos g. 8, Kaune 

155. Butas (unikalusis Nr. 1995-7007-2107:0008, bendras plotas – 60,33 kv. m, 2 aukštų 

medinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 10A2ž) Ekskavatorininkų g. 11-3, Kaune, 

su priklausiniu – 1/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1995-7007-2129, 324 kv. m 

užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 12I2p), likutinė turto vertė – 12,57 Eur, 

Ekskavatorininkų g. 1, Kaune 

156. Dalis buto (unikalusis Nr. 1996-5010-1014:0098, 52/100 nuo 43,72 kv. m bendrojo ploto, 

5 aukštų blokinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5b) su rūsiu, likutinė turto         

vertė – 8,45 Eur, Kovo 11-osios g. 52-79, Kaune 

157. Dalis buto (unikalusis Nr. 1992-0016-1031:0001, 44/100 nuo 111,05 kv. m bendrojo 

ploto, 3 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p) su rūsiu, likutinė 

turto vertė – 15,65 Eur, Parodos g. 11-2, Kaune 

158. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1992-0003-0028, bendras plotas – 28,43 kv. m,                 

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 2A1p) su priklausiniu – ūkiniu pastatu 

(unikalusis Nr. 1992-0003-0060, bendras plotas – 14,34 kv. m, pažymėjimas plane – 5I1ž), 

likutinė turto vertė – 6510,24 Eur, Eigulių g. 20, Kaune 

159. Butas (unikalusis Nr. 1989-8000-2027:0004, bendras plotas – 38,33 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 2A2p), likutinė turto vertė – 8,08 Eur,                             

Šv. Gertrūdos g. 14B-18, Kaune 

160. Butas (unikalusis Nr. 1993-1034-4019:0003, bendras plotas – 53,74 kv. m, 1 aukšto 

rąstinio pastato pastogėje, pažymėjimas plane – 1A1m) su bendrojo naudojimo patalpa                   

a-1 (1/2 nuo 3,82 kv. m) Žaliojoje g. 40-3, Kaune, su priklausiniu – ūkiniu pastatu 

(unikalusis Nr. 1993-1034-4040, 4 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1ž), 

likutinė turto vertė – 0,53 Eur, Žaliojoje g. 40, Kaune 

161. Butas (unikalusis Nr. 1993-6019-2016:0006, bendras plotas – 32,18 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p) su bendrojo naudojimo patalpa                                                 

a-1 (1/4 nuo 13,14 kv. m), likutinė turto vertė – 4,71 Eur, Lydos g. 3-11, Kaune 

162. Butas (unikalusis Nr. 1993-8040-8017:0003, bendras plotas – 28,34 kv. m, 1 aukšto 

mediniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1ž) su rūsiu, likutinė turto vertė –  0,11 Eur,                                  

Piliečių g. 3-2, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

163. Butas (unikalusis Nr. 1993-4002-2015:0009, bendras plotas – 54,04 kv. m, 3 aukštų 

mūrinio pastato pastogėje, pažymėjimas plane – 1A3p), likutinė turto vertė – 11,39 Eur,                         

Benediktinių g. 7-8, Kaune 

164. Butas (unikalusis Nr. 1995-9036-6017:0004, bendras plotas – 66,72 kv. m, 1 aukšto 

mūriniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1p), likutinė turto vertė – 10,85 Eur,                                

A. Strazdo g. 71-4, Kaune 

165. Dalis buto (unikalusis Nr. 1995-7004-0012:0011, 56/100 nuo 85,21 kv. m bendrojo ploto, 

3 aukštų mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p) su rūsiu, likutinė turto vertė 

– 11,33 Eur, K. Baršausko g. 67-12, Kaune 

166. Butas (unikalusis Nr. 1996-8025-9016:0107, bendras plotas – 17,06 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su bendrojo naudojimo patalpomis 

a-1, a-2, a-3, a-4, a-5, a-12, likutinė turto vertė – 2,48 Eur, Savanorių pr. 262-132, Kaune 

167. Butas (unikalusis Nr. 1996-8025-9016:0113, bendras plotas – 18,17 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su bendrojo naudojimo patalpomis                            

a-1 (3,39 kv. m), a-2 (3,24 kv. m), a-3 (12,48 kv. m), a-4 (12,48 kv. m), a-5 (13,05 kv. m),                        

a-6 (1,93 kv. m), a-7 (1,67 kv. m), a-15 (114,40 kv. m), a-19 (3,22 kv. m), likutinė turto 

vertė – 3,18 Eur, Savanorių pr. 262-433, Kaune 

168. Butas (unikalusis Nr. 1996-8025-9016:0103, bendras plotas – 18,17 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su bendrojo naudojimo patalpomis 

a-1, a-2, a-3, a-4, a-5, a-6, a-7, a-8, a-9, a-15, likutinė turto vertė – 2,48 Eur,                                 

Savanorių pr. 262-514, Kaune 

169. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-5002-3017:0124, bendras plotas – 16,63 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų II-59, II-56, II-57, II-58, II-250, II-251, likutinė turto vertė – 5,86 Eur,                             

Chemijos g. 11-52, Kaune 

170. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-5002-3017:0126, bendras plotas – 10,40 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų III-100, III-128, III-129, III-130, III-125, likutinė turto vertė – 3,69 Eur,                             

Chemijos g. 11-134, Kaune 

171. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-5002-3017:0129, bendras plotas – 11,20 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su bendrojo naudojimo patalpomis 

IV-150, IV-166, IV-159, IV-156, IV-157, IV-158, likutinė turto vertė – 3,98 Eur,                             

Chemijos g. 11-154, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

172. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-5002-3017:0133, bendras plotas – 13,25 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų IV-150, IV-166, IV-159, IV-156, IV-157, IV-158, likutinė turto vertė – 5,15 Eur,                             

Chemijos g. 11-199, Kaune 

173. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-5002-3017:0066, bendras plotas – 13,78 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su rūsiu ir bendrojo naudojimo 

patalpomis 200 (3,30 kv. m), 206 (0,17 kv. m), 207 (0,10 kv. m), 208 (0,33 kv. m),                                        

209 (0,55 kv. m), 216 (1,41 kv. m), likutinė turto vertė – 2030,30 Eur,                                          

Chemijos g. 11-201, Kaune 

174. Butas (unikalusis Nr. 1996-5002-3017:0138, bendras plotas – 17,11 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su bendrojo naudojimo patalpomis 

V-200, V-225, V-228, V-229, V-230, likutinė turto vertė – 5,89 Eur, Chemijos g. 11-237, 

Kaune 

175. Kambarys (unikalusis Nr. 1997-1010-1010:0110, bendras plotas – 18,15 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, likutinė turto vertė – 4,71 Eur, Kovo 11-osios g. 130-21, Kaune 

176. Butas (unikalusis Nr. 1997-1010-1010:0125, bendras plotas – 17,97 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, likutinė turto vertė – 4,71 Eur,                                         

Kovo 11-osios g. 130-77, Kaune 

177. Butas (unikalusis Nr. 1997-1010-1010:0119, bendras plotas – 18,06 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, likutinė turto vertė – 4,71 Eur, Kovo 11-osios g. 130-97, Kaune 

178. Kambarys (unikalusis Nr. 1997-1010-1010:0115, bendras plotas – 17,94 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, likutinė turto vertė – 4,42 Eur, Kovo 11-osios g. 130-116, 

Kaune 

179. Butas (unikalusis Nr. 1997-0017-4016:0156, bendras plotas – 18 kv. m, 5 aukštų mūrinio 

pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo patalpų                   

3-1 (0,077 nuo 3,78 kv. m), 3-3 (0,124 nuo 12,46 kv. m), 3-4 (0,132 nuo 12,44 kv. m),                             

3-6 (0,094 nuo 1,71 kv. m), 3-7 (0,126 nuo 13,02 kv. m), 3-24 (0,053 nuo 112,42 kv. m),  

likutinė turto vertė – 13694,56 Eur, V. Krėvės pr. 55-320, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

180. Butas (unikalusis Nr. 1997-0017-4016:0158, bendras plotas – 17,91 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su bendrojo naudojimo patalpomis                                    

5-1 (0,12 kv. m), 5-3 (0,04 kv. m), 5-4 (0,01 kv. m), 5-7 (0,01 kv. m), 5-12 (3,92 kv. m),  

likutinė turto vertė – 3,18 Eur, V. Krėvės pr. 55-520, Kaune 

181. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-7018-4019:0109, bendras plotas – 17,93 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 5-80 iki 5-86; 5-95, likutinė turto vertė – 2,33 Eur, Partizanų g. 14-501, Kaune 

182. Butas (unikalusis Nr. 1998-6002-7018:0200, bendras plotas – 24,50 kv. m, patalpos                        

219-2 (19,18 kv. m), 219-1 (2,91 kv. m), 219-3 (2,41 kv. m), 6 aukštų mūrinio pastato                            

2 aukšte, pažymėjimas plane – 1N6p) su bendrojo naudojimo patalpomis                                                    

b-9 (1/5 nuo 4,32 kv. m), b-25 (1/5 nuo 7,78 kv. m), b-26 (1/5 nuo 4,27 kv. m),                                       

b-27 (1/5 nuo 8,24 kv. m) ir dalimi bendro naudojimo patalpų b-6 (45,17 kv. m),                                       

b-11 (1,57 kv. m), likutinė turto vertė – 12,18 Eur, Kalniečių g. 219-219, Kaune 

183. Kambarys (unikalusis Nr. 1998-4010-7011:0177, bendras plotas – 12,35 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1N5p) su bendrojo naudojimo patalpomis   

122-2 (1/2 nuo 3 kv. m), 122-3 (1/2 nuo 1,13 kv. m), 145 (39,49 kv. m), likutinė turto 

vertė – 7,54 Eur, J. Vienožinskio g. 56-122, Kaune 

184. Kambarys (unikalusis Nr. 1995-7031-2037:0057, bendras plotas – 18,81 kv. m, 3 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p) su bendrojo naudojimo patalpomis   

76, 77, 81, 82, 84, likutinė turto vertė – 6,59 Eur, Sąjungos a. 6-26, Kaune 

185.  Kambarys (unikalusis Nr. 1997-6000-6013:0076, bendras plotas – 17,49 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 5 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p) su bendrojo naudojimo patalpomis   

197 (1/2 nuo 1,19 kv. m), 198 (1/2 nuo 2,89 kv. m), 179, 192, 188, likutinė turto                        

vertė – 6,65 Eur, Ariogalos g. 6-68, Kaune“ .             

186. Butas (unikalusis Nr. 1992-1004-5015:0005, bendras plotas – 49,22 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 2A2m) su bendrojo naudojimo patalpa                                              

a-1 (1/5 nuo 7,80 kv. m) Veiverių g. 23-2, Kaune, su priklausiniu – 44/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1992-1004-5026, 45 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1p), 

likutinė turto vertė – 1,08 Eur, Veiverių g. 23, Kaune 

187. Dalis gyvenamojo namo (unikalusis Nr. 1990-9000-1015, 188/1000 nuo 256,05 kv. m 

bendrojo ploto, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), 21/100 ūkinio 

pastato (unikalusis Nr. 1990-9000-1037, užstatytas plotas – 30 kv. m, pažymėjimas                    

plane – 3I1ž) ir 21/100 kiemo statinių (unikalusis Nr. 1990-9000-1048, šulinys k1), 

likutinė turto vertė – 13529,41 Eur, Audėjų g. 11, Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

188. Butas (unikalusis Nr. 1991-0004-7012:0003, bendras plotas – 25,65 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 2A1m) su bendrojo naudojimo patalpa                                     

a-4 (1/2 nuo 4,77 kv. m) Kranto 2-ojoje g. 3-3, Kaune, su priklausiniu – 53/100 ūkinio 

pastato (unikalusis Nr. 1991-0004-7023, 63 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 

3I1ž), likutinė turto vertė – 0 Eur, Kranto 2-ojoje g. 3, Kaune 

189. Butas (unikalusis Nr. 1992-8034-9011:0004, bendras plotas – 38,36 kv. m, 2 aukštų 

medinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2ž) su bendrojo naudojimo patalpa                                              

a-1 (1/2 nuo 3 kv. m) Zanavykų g. 18-4, Kaune, su priklausiniu – 29/100 ūkinio pastato 

(unikalusis Nr. 1992-8034-9022, 34 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 2I1p), 

likutinė turto vertė – 299,17 Eur, Zanavykų g. 18, Kaune 

190. Kambarys (unikalusis Nr. 1992-8024-6013:0002, bendras plotas – 24,92 kv. m, 2 aukštų 

monolitinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2b) su rūsiu ir bendrojo naudojimo 

patalpomis b-1 (1/2 nuo 1,26 kv. m), b-2 (1/2 nuo 8 kv. m), a-1 (260/1000 nuo 3,60 kv. 

m), a-2 (260/1000 nuo 3,97 kv. m), likutinė turto vertė – 11,44 Eur, Savanorių pr. 57-1, 

Kaune 

191. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1990-0012-0096, 338/1000 nuo 65 kv. m užstatyto 

ploto, 2 aukštų mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 40I2p), likutinė turto vertė –                

2434,78 Eur, Laisvės al. 43, Kaune 

192. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1990-0012-0112, 485/1000 nuo 67 kv. m užstatyto 

ploto, 2 aukštų mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 41I2p), likutinė turto                                     

vertė – 371,70 Eur, Laisvės al. 43, Kaune 

193. Butas (unikalusis Nr. 4400-2079-2938:7184, bendras plotas – 141,54 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), likutinė turto vertė – 3,43 Eur,                       

Karo Ligoninės g. 4-9, Kaune 

194. Butas (unikalusis Nr. 1993-5030-8019:0003, bendras plotas – 41,24 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m) su bendrojo naudojimo patalpomis                                              

a, b, Panerių g. 69-1, Kaune, su priklausiniu – 50/100 ūkinio pastato (unikalusis                                

Nr. 1993-5030-8032, 14 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 7I1ž), likutinė turto 

vertė – 3,58 Eur, Panerių g. 69, Kaune 

195. Butas (unikalusis Nr. 1991-8005-6015:0006, bendras plotas – 37,22 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su bendrojo naudojimo patalpa                                              

a-1 (1/2 nuo 6,60 kv. m) Kalvarijos g. 72-2, Kaune, su priklausiniu – 153/1000 sandėlio 

su gyvenamosiomis patalpomis (unikalusis Nr. 1991-8005-6026, 495,44 kv. m bendrojo 
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Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

ploto, pažymėjimas plane – 2F2p), likutinė turto vertė – 3678,44 Eur, Kalvarijos g. 72C, 

Kaune 

196. Dalis negyvenamosios patalpos – pastogės (unikalusis Nr. 4400-5081-1157:9547,                    

17/100 nuo 140,84 kv. m bendrojo ploto, 2 aukštų mūriniame pastate, pažymėjimas                 

plane – 1A2p), likutinė turto vertė – 3602,88 Eur, Plento g. 24-18, Kaune 

197. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-1026-7019:0122, bendras plotas – 10,08 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su dalimi bendrojo naudojimo 

patalpų 1-122, 1-125, 1-126, 1-127, 1-128, 1-129, likutinė turto vertė – 2,98 Eur, 

Raudondvario pl. 174-72, Kaune 

198. Butas (unikalusis Nr. 1996-1009-3017:0119, bendras plotas – 10,19 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

1-66, 1-67, 1-68, 1-69, 1-70, 1-224, likutinė turto vertė – 3,29 Eur,                                                         

A. ir J. Gravrogkų g.  17-61, Kaune 

199. Butas (unikalusis Nr. 1996-1009-3017:0126, bendras plotas – 12,60 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

1-66, 1-67, 1-68, 1-69, 1-70, 1-224, likutinė turto vertė – 4,42 Eur,                                                          

A. ir J. Gravrogkų g. 17-76, Kaune 

200. Kambarys (unikalusis Nr. 1996-1009-3017:0133, bendras plotas – 16,10 kv. m, 5 aukštų 

mūrinio pastato 4 aukšte, pažymėjimas plane – 1A5p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

1-155, 1-156, 1-157, 1-158, 1-159, 1-229, likutinė turto vertė – 4,71 Eur,                                                              

A. ir J. Gravrogkų g. 17-167, Kaune 

201. Butas (unikalusis Nr. 1987-0003-8010:0004, bendras plotas – 46,30 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m) Radvilų Dvaro g. 1-2, Kaune, su 

priklausiniais – 10/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1987-0003-8032, 65 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 4I1p), ir ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1987-0003-8043, 

užstatytas plotas – 6 kv. m, pažymėjimas plane – 3I1ž), likutinė turto vertė – 2,93 Eur, 

Radvilų Dvaro g. 1, Kaune 

202. Butas (unikalusis Nr. 1987-0003-8010:0003, bendras plotas – 20,89 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m) Radvilų Dvaro g. 1-3, Kaune, su 

priklausiniu – 1/10 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1987-0003-8032, 65 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 4I1p), likutinė turto vertė – 3144,40 Eur, Radvilų Dvaro g. 1, 

Kaune 
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Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

203. Dalis negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės (unikalusis                                                              

Nr. 4400-0547-7822:3603, 24/1000 nuo 573,59 kv. m bendrojo ploto, 5 aukštų mūriniame 

pastate, pažymėjimas plane – 1A5p), likutinė turto vertė – 2496,73 Eur, Savanorių pr. 243, 

Kaune 

204. Butas (unikalusis Nr. 1996-1028-7011:0009, bendras plotas – 37,76 kv. m, 3 aukštų 

mūrinio pastato 3 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p), su rūsiu, Savanorių pr. 4-18, Kaune, 

ir dalis neįrengtos pastogės (unikalusis Nr. 4400-1035-6722:4450, 11/100 nuo 111,67 kv. 

m bendro ploto, pažymėjimas plane – 1A3p), likutinė turto vertė – 2467,67 Eur,                  

Savanorių pr. 4, Kaune 

205. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-0010-5053, 17/100 nuo 23 kv. m užstatyto ploto, 

2 aukštų mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 5I2p), likutinė turto vertė – 586,26 Eur, 

Laisvės al. 63, Kaune 

206. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1993-5035-4022, bendras plotas – 56,95 kv. m,                          

1 aukšto medinis pastatas, pažymėjimas plane – 2A1ž), Pušų g. 6A, Kaune,                               

pastatas – gydykla (unikalusis Nr. 1993-5035-4011, bendras plotas – 266,46 kv. m, 2 

aukštų rąstinis pastatas, pažymėjimas plane – 1D2m), aikštelė (unikalusis                              

Nr. 4400-5140-0854, plotas – 67,30 kv. m, pažymėjimas plane – b6), takas (unikalusis Nr. 

4400-5140-0865,  plotas – 92,40 kv. m, pažymėjimas plane – b1),  aikštelė (unikalusis Nr. 

4400-5140-0876, plotas – 8,50 kv. m, pažymėjimas plane – b3), aikštelė (unikalusis Nr. 

4400-5140-0898, plotas – 64,40 kv. m, pažymėjimas plane – b5), šulinys (unikalusis Nr. 

4400-5140-0921, pažymėjimas plane – k1), tvora (unikalusis Nr. 4400-5140-0932,                                              

pažymėjimas plane – t1), stoginė (unikalusis Nr. 4400-5140-0910,                                              

plotas – 34,65 kv. m, pažymėjimas plane – 5I1g), aikštelė (unikalusis                               Nr. 

4400-5140-0887, plotas – 47,80 kv. m, pažymėjimas plane – b2, b4), ūkinis pastatas 

(unikalusis Nr. 1993-5035-4044, 34 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 3I1ž), 

likutinė turto vertė – 25296,65 Eur, Pušų g. 6, Kaune 

207. Butas (unikalusis Nr. 1993-0014-9014:0005, bendras plotas – 18,33 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su bendrojo naudojimo patalpa                                             

a-1, likutinė turto vertė – 0,86 Eur, P. Dovydaičio g. 66-2, Kaune 

208. Butas (unikalusis Nr. 1992-0003-6011:0014, bendras plotas – 15,42 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p), su bendrojo naudojimo patalpomis 

a1-1, a2-2, a-1, 10-33, 10-34, 10-36, 10-37, 10, likutinė turto vertė – 0 Eur, 

Gedimino g. 22-12, Kaune 
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Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 

kiti juos identifikuojantys duomenys 

209. Butas (unikalusis Nr. 1986-0002-0021:0002, bendras plotas – 55,69 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 2A1m) Savanorių pr. 143A-3, Kaune, su ūkiniu 

pastatu (unikalusis Nr. 1986-0002-0087, 5 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 

6I1ž) ir ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1986-0002-0098, 3 kv. m užstatyto ploto, 

pažymėjimas plane – 7I1ž), likutinė turto vertė – 80,52 Eur, Savanorių pr. 143, Kaune 

210. Gyvenamasis namas (unikalusis Nr. 1986-0002-0032, bendras plotas – 63,24 kv. m, 

1 aukšto rąstinis fiziškai pažeistas pastatas, pažymėjimas plane – 3A1m) su ūkiniu pastatu 

(unikalusis Nr. 1986-0002-0054, 19 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1ž) ir 

ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1986-0002-0065, 20 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas 

plane – 5I1ž), likutinė turto vertė – 24939,63 Eur, Savanorių pr. 143, Kaune 

211. Butas (unikalusis Nr. 1992-3007-0016:0008, bendras plotas – 39,87 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) su bendrojo naudojimo patalpomis                                              

a-2 (1/3 nuo 3,17 kv. m), a-1 (1/10 nuo 8,03 kv. m) Raudondvario pl. 66-1, Kaune, su 

priklausiniais – ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1992-3007-0049, užstatytas plotas – 

2 kv. m, pažymėjimas plane – 6I1ž), ūkiniu pastatu (unikalusis Nr. 1992-3007-0050, 

užstatytas plotas – 6 kv. m, pažymėjimas plane – 7I1ž), ir ūkiniu pastatu (unikalusis                                             

Nr. 1992-3007-0064, užstatytas plotas – 9 kv. m, pažymėjimas plane – 8I1ž), likutinė turto                                          

vertė – 185,23 Eur, Raudondvario pl. 66, Kaune 

212. Butas (unikalusis Nr. 1993-5058-2019:0005, bendras plotas – 69,72 kv. m, 1 aukšto 

rąstiniame pastate, pažymėjimas plane – 1A1m), su rūsiu, Žemaičių g. 156-6, Kaune, su 

priklausiniu – 64/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-5058-2020, 37 kv. m užstatyto 

ploto, pažymėjimas plane – 2I1ž), likutinė turto vertė – 0,76 Eur, Žemaičių g. 156, Kaune 

213. Butas (unikalusis Nr. 1993-3025-6012:0005, bendras plotas – 37,84 kv. m, 2 aukštų 

rąstinio pastato pusrūsyje ir 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2m) Šakių g. 3-13, Kaune, 

su priklausiniais – 79/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-3025-6045, 25 kv. m 

užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 3I1ž), ir 44/100 ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-

3025-6034, 31 kv. m užstatyto ploto, pažymėjimas plane – 4I1ž), likutinė turto vertė – 

0 Eur, Šakių g. 3, Kaune 

214. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-9005-6027, 27/100 nuo 51 kv. m užstatyto ploto, 

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 93,36 Eur,              

J. Dobkevičiaus g. 8, Kaune 

215. Ūkinis pastatas (unikalusis Nr. 1993-3022-2034, užstatytas plotas – 22 kv. m, fiziškai 

pažeistas, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 3I1p), likutinė turto                         

vertė – 2625,51 Eur, Savanorių pr. 129A, Kaune 
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216. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-0010-9075, 536/1000 nuo 29,72 kv. m bendrojo 

ploto, 39 kv. m užstatyto ploto, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 7I1p), 

likutinė turto vertė –  2040,86 Eur, Laisvės al. 85D, Kaune 

217. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-6017-9048, 1/2 nuo 27 kv. m užstatyto ploto,                    

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 5I1p), likutinė turto vertė –  612,94 Eur, 

Laisvės al. 61, Kaune 

218. Ūkinis pastatas (unikalusis Nr. 1993-9037-3036, užstatytas plotas – 20 kv. m, 1 aukšto 

mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 3I1p), likutinė turto vertė – 1610 Eur,                            

Savanorių pr. 112, Kaune 

219. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-9037-3025, 36/100 nuo 112 kv. m užstatyto 

ploto, 2 aukštų mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 2I2p), likutinė turto vertė – 

6933,60 Eur, Savanorių pr. 112, Kaune 

220. Dalis garažo (unikalusis Nr. 1992-5022-9104, 67/100 nuo 80 kv. m užstatyto ploto, 

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 5G1p), likutinė turto vertė – 0 Eur, 

Pušų g. 10, Kaune 

221. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-5022-9053, 1/3 nuo 28 kv. m užstatyto ploto,          

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 6I1p), likutinė turto vertė – 0 Eur,                            

Pušų g. 10, Kaune 

222. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-5022-9086, 16/100 nuo 116 kv. m užstatyto 

ploto, 1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 9I1p), likutinė turto vertė – 0 Eur,                         

Pušų g. 10, Kaune 

223. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-1002-2023, 17/100 nuo 39 kv. m užstatyto ploto,                   

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 449,31 Eur,                     

K. Būgos g. 15, Kaune 

224. Ūkinis pastatas (unikalusis Nr. 1992-8020-3047, užstatytas plotas – 12 kv. m, 1 aukšto 

medinis pastatas, pažymėjimas plane – 4I1ž), likutinė turto vertė – 122,80 Eur,                                           

Panerių g. 3, Kaune 

225. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1992-8020-3025, 49/100 nuo 51 kv. m užstatyto ploto, 

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 2I1p), likutinė turto vertė – 0,81 Eur, 

Panerių g. 3, Kaune 

226. Ūkinis pastatas (unikalusis Nr. 1993-5015-7045, užstatytas plotas – 7 kv. m, 1 aukšto 

medinis pastatas, pažymėjimas plane – 4I1ž), likutinė turto vertė – 0 Eur, Kapsų g. 67, 

Kaune 



 31 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalusis Nr., adresas, 
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227. Dalis ūkinio pastato (unikalusis Nr. 1993-2031-2042, 2/15 nuo 33 kv. m užstatyto ploto,                    

1 aukšto mūrinis pastatas, pažymėjimas plane – 4I1p), likutinė turto vertė – 252 Eur,                      

K. Petrausko g. 19, Kaune 

228. Dalis neįrengtos palėpės (unikalusis Nr. 4400-2168-8168:4445,                                               

34/100 nuo 45,86 kv. m bendrojo ploto, 1 aukšto rąstiniame pastate, pažymėjimas                 

plane – 1A1m), likutinė turto vertė – 513,83 Eur, Vilnų g. 17, Kaune 

229. Butas (unikalusis Nr. 5293-0023-4013:0007, bendras plotas – 26,59 kv. m, 2 aukštų 

mūrinio pastato 1 aukšte, pažymėjimas plane – 1A2p) su bendrojo naudojimo patalpa                                              

a-3 (1/2 nuo 3,80 kv. m), likutinė turto vertė – 0 Eur, Kalvarijos g. 72A-8, Kaune 

__________________________  




