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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

2012 METŲ VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 
ATASKAITA 

 
 
 

 
1. 2012 metais viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas, kodas 111950581, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 598 „Dėl 
valstybės turto investavimo ir perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“, iš Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, kodas 188603091, pagal valstybės turto patikėjimo 
sutartį 2012-06-29 Nr. S– 284/DV34-92-3 perėmė Valstybės nekilnojamąjį turtą; pagal valstybės 
turto patikėjimo sutartį 2012-06-29 Nr. S– 284/DV34-92-4 perėmė kilnojamąsias kultūros vertybes; 
pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 2012-06-29 Nr. S– 284/DV34-92-5 perėmė turtą, naudojamą 
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET veiklai užtikrinti ir Lietuvos virtualiojo 
universiteto programai vykdyti. 

1.1. Pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 2012-06-29 Nr. S– 284/DV34-92-3 perimto 
Valstybės nekilnojamojo turto likutinė vertė 2011 m. gegužės 31 d. buvo 124997,9 tūkst. Lt. Pagal 
šią sutartį Universitete įtraukiami į apskaitą gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, nekilnojamosios 
kultūros vertybės, infrastruktūros ir kiti statiniai. 2012 metų pabaigoje pastatų likutinė vertė – 
76120,1 tūkst. Lt (2011 m. – 76066,6 tūkst. Lt), nekilnojamųjų kultūros vertybių likutinė vertė – 
52603,4 tūkst. Lt (2011 m. – 48020,3 tūkst. Lt), infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė – 
2808,1 tūkst. Lt (2011 m. – 2509,3 tūkst. Lt). 2012 metais nekilnojamosios kultūros vertybės buvo 
įvertintos tikrąja verte ir suformuotas 22832,3 tūkst. Lt (2011 m. – 16679,7 tūkst. Lt) tikrosios 
vertės rezervas.  

2012 metais remonto darbus pripažinus esminiu turto pagerinimu, buvo padidinta šių pastatų 
vertė:  

Pastatas _ Bendrabutis 1A5p, unikalus Nr. 1996-6010-4010, adresu Kaunas, Studentų g. 69, 
padidinta 678,3 tūkst. Lt;  

Pastatas _ Bendrabutis 1A5p, unikalus Nr. 1996-8008-4017, adresu Kaunas, Studentų g. 1, 
padidinta 567,5 tūkst. Lt;  

Butas _ (patalpa) – butas – (su rūsiu, su bendro naudojimo patalpa a-1 (3,20 kv. m), – 2A2p, 
unikalus Nr. 1992-9023-8016:0001, adresu Kaunas, Žemaičių g. 1–6, padidinta 44,4 tūkst. Lt;  

Negyvenamoji patalpa – Garažo patalpos – (V-1, V-3, iki V-5 su bendro naudojimo patalpa 
V-2 (1/5 nuo 17,94 kv. m), -2A2p, unikalus Nr. 1992-9023-8016:0002, adresu Kaunas, Žemaičių 
g.1, padidinta 248,1 tūkst. Lt;  

Butas _ (patalpa) – butas – (su bendro naudojimo patalpa a-1 (2/3 nuo 9,61  kv. m),  2A2p 
unikalus Nr. 1992-9023-8016:0003, adresu Kaunas, Žemaičių g. 1–7 padidinta 59,1 tūkst. Lt;  

Butas _ (patalpa) – butas – (su bendro naudojimo patalpomis a-2 (1/4 nuo 12,52 kv. m), V-2 
(1/5 nuo 17,94 kv. m), -2A2p, unikalus Nr. 1992-9023-8016:0004, adresu Kaunas, Žemaičių g. 1-1, 
padidinta 62,1 tūkst. Lt;  

Butas _ (patalpa) – butas – (su bendro naudojimo patalpomis a-2 (1/4 nuo 12,52 kv. m), V-2 
(1/5 nuo 17,94 kv. m), -2A2p, unikalus Nr. 1992-9023-8016:0005, adresu Kaunas, Žemaičių g. 1-2, 
padidinta 58,2 tūkst. Lt;  
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Butas _ (patalpa) – butas – (su bendro naudojimo patalpomis a-2 (1/4 nuo 12,52 kv. m), V-2 
(1/5 nuo 17,94 kv. m), -2A2p, unikalus Nr. 1992-9023-8016:0006, adresu Kaunas, Žemaičių g. 1-3, 
padidinta 47,0 tūkst. Lt;  

Butas _ (patalpa) – butas – (su bendro naudojimo patalpomis a-2 (1/4 nuo 12,52 kv. m), V-2 
(1/5 nuo 17,94 kv. m), -2A2p, unikalus Nr. 1992-9023-8016:0007, adresu Kaunas, Žemaičių g. 1-4, 
padidinta 53,3 tūkst. Lt;  

2012 metais papildomai buvo išnuomota 0,005 proc. ploto bendro ploto vertės. 
1.2. Pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 2012-06-29 Nr. S– 284/DV34-92-4 perimto 

kilnojamųjų kultūros vertybių likutinė vertė 2011 m. gegužės 31 d. buvo 210,8 tūkst. Lt. 2012 metų 
pabaigoje kilnojamųjų kultūros vertybių likutinė vertė – 352,9 tūkst. Lt (2011 m. – 210,8 tūkst. Lt). 
2012 metais kilnojamosios kultūros vertybės buvo įvertintos tikrąja verte ir suformuotas 142,1 
tūkst. Lt (2011 m. – 0 tūkst. Lt) tikrosios vertės rezervas.  

1.3. Pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 2012-06-29 Nr. S– 284/DV34-92-5 perėmė 
turtą, naudojamą Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET veiklai užtikrinti ir 
Lietuvos virtualaus universiteto programai vykdyti. Šio turto likutinė vertė 2011 m. gegužės 31 d. 
buvo 251,2 tūkst. Lt. Turto naudojamo Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 
veiklai užtikrinti ir Lietuvos virtualiojo universiteto programai vykdyti, – 2012 metais pokyčių 
nebuvo. 
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