
Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai 

 

1.  2016 m. kovo 2 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis Nr. 35-IV/SR-0105 su AB DNB banku 

dėl 9.833.798,50 eurų paskolos ėmimo Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms investicijų 

projektams įgyvendinti refinansuoti pagal 2010 m. birželio 3 d. kredito sutartis Nr. KS 10/06/01, 

Nr. KS 10/06/02, 2010 m. birželio 10 d. kredito sutartis Nr. KS 10/06/10, Nr. KS 06/10/11, 2011 m. 

sausio 17 d. kredito sutartį Nr. 11/01/03 ir 2011 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikės paskolos sutartis          

Nr. 11-044698-IN ir Nr. 11-044699-IN. 

 

2. 2016 m. kovo 2 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis Nr. 36-IV/SR-0104 su AB DNB banku 

dėl 22.993.479,04 eurų paskolos ėmimo Kauno miesto savivaldybės paimtoms paskoloms 

investicijų projektams įgyvendinti refinansuoti pagal 2011 m. spalio 20 d. ilgalaikės paskolos sutartį              

Nr. K-2500-2011-148, 2012 m. liepos 17 d. ilgalaikės paskolos sutartį Nr. K-2500-2012-500, 

2013 m. sausio 7 d. ilgalaikės paskolos sutartį Nr. K-2500-2013-4, 2014 m. balandžio 4 d. ilgalaikės 

paskolos sutartį Nr. 188764867-K1/SR-0613, 2014 m. balandžio 24 d. ilgalaikės paskolos sutartį 

Nr. 188764867-K2/SR-0873 ir 2015 m. kovo 4 d. ilgalaikės paskolos sutartis Nr. KS-2015-004-

09/SR-0279 ir Nr. KS-2015-005-09/SR-0280.  

 

3. 2016 m. gegužės 5 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis Nr. 580760-89500632/SR-0369 su 

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu dėl 13600 tūkst. eurų Kauno miesto inžinerinių statinių, 

švietimo ir sporto objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti ir projektams, 

finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei Valstybės 

investicijų programos lėšomis, įgyvendinti ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, 

Savivaldybės įgyvendinamiems pagal Vyriausybės patvirtintas programas, finansuoti.   

 

4. 2017 m. balandžio 20 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis Nr. 0041705027024-21/SR-0207 

su AB SEB banku dėl 9525,3 tūkst. eurų Kauno miesto inžinerinių statinių, švietimo ir sporto 

objektų investicijų projektams rengti ir įgyvendinti.  

 

5.  2018 m. gegužės 2 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis Nr. 580760-89501515/SR-0261 su 

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu dėl 2189 tūkst. eurų Laisvės alėjai rekonstruoti. 


