
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 2 punktu, 

Kauno rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo (patvirtinto Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2015-05-15 sprendimu Nr. TS-154) 2 dalies 6 punktu, skelbiama informacija apie 

išnuomotus Savivaldybės būstus 2015-2019 m. 

1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. TS-366  „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

būstų nuomos rinkos kainomis“ (9 būstai); 

2. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 sprendimas  Nr. TS-401  „Dėl Savivaldybės būsto 

suteikimo“ (1 būstas); 

3. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimas Nr. TS-114  „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

būsto nuomos rinkos kainomis“ (1 būstas); 

4. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimas  Nr. TS-230  „Dėl tarnybinių gyvenamųjų 

patalpų statuso pakeitimo ir savivaldybės būstų nuomos sutarčių sudarymo“                    (9 būstai); 

5.  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimas Nr. TS-258  „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

būstų nuomos rinkos kainomis“ (4 būstai); 

6.  Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimas Nr. TS-291  „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

būstų nuomos rinkos kainomis“ (3 būstai). 

7. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimas Nr. TS-214  „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

būsto nuomos rinkos kainomis“ (1 būstas). 

8. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimas  Nr. TS-215  „Dėl Savivaldybės būsto 

nuomos“ (1 būstas). 

9. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimas  Nr. TS-321  „Dėl Kauno rajono Savivaldybės 

būstų nuomos rinkos kainomis“ (4 būstai). 

10. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimas  Nr. TS-226  „Dėl Kauno rajono Savivaldybės 

būstų nuomos rinkos kainomis“ (3 būstai). 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 punktu, 

Kauno rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo (patvirtinto Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2015-05-15 sprendimu Nr. TS-154) 4 dalies 37 punktu, skelbiama informacija apie 

išnuomotus Savivaldybės ir socialinius būstus 2016-2019 m. 

1. Kauno rajono administracijos direktoriaus 2016-09-05 įsakymu Nr. ĮS-1597 „Dėl savivaldybės būsto 

nuomos“ A. K. (duomenys neskelbiami) vieno kambario, 37,15 kv. m išnuomotas Savivaldybės būstas 

(duomenys neskelbiami) Domeikavos k., Kauno r. (Kauno rajono administracijos direktoriaus                     

2019-08-26 įsakymas Nr. ĮS-1620 „Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pratęsimo“).  

2. Kauno rajono administracijos direktoriaus 2016-09-05 įsakymu Nr. ĮS-1598 „Dėl savivaldybės 

socialinio būsto nuomos“ A. Š. (duomenys neskelbiami) vieno kambario,16,65 kv. m išnuomotas 

Savivaldybės socialinis būstas (duomenys neskelbiami) Karmėlavos mstl., Kauno r. (Kauno rajono 

administracijos direktoriaus 2019-08-29 įsakymas Nr. ĮS-1656 „Dėl socialinio būsto nuomos sutarties 

pratęsimo“). 

3. Kauno rajono administracijos direktoriaus 2017-06-05 įsakymu Nr. ĮS-1089 „Dėl savivaldybės 

socialinio būsto nuomos“ R. K. (duomenys neskelbiami) vieno kambario,16,30 kv. m išnuomotas 

Savivaldybės socialinis būstas (duomenys neskelbiami)  Garliavoje, Kauno r.  

4. Kauno rajono administracijos direktoriaus 2019-04-16 įsakymu Nr. ĮS-709 „Dėl savivaldybės 

socialinio būsto nuomos“ J. R. (duomenys neskelbiami) vieno kambario, 21,03 kv. m išnuomotas 

Savivaldybės socialinis būstas (duomenys neskelbiami)  Kalinavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.  

 

 


