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Bendroves strategijoje buvo numatyta, kad 2018-2020 metais bus igyvendinti sekantys strategimar
uZdaviniai:
1. Nebaigto statyti prekybos ir paslaugq komplekso (turto), adresu Siauliq B. 30, Kaune
pardavimas.
Viesinant Sio turlo pardavim4 buvo skelbiama informacrla ant parduodamo pastato ir
skleidZiant informacij4 tarp turto vystytojq, pateikiant jiems parduodamo turto i5vystymo
v izij as, bei pri statant parduodam q turtq vietoj e.
Siekiant parduoti turt4 ,,Gedimino Jurevidiaus studija" parenge prekybos ir paslaugq
komplekso Siauliq g. 30, Kaune rekonstravimo prieSprojektinius pasillymus rekonstruojant
pastatatq automobiliq saugyklos irengim4 arba nuomuojamq, komerciniq patalpq
kompleksq. Su esamais prieSprojektiniais pasi[lymais buvo supaZindinti potencialfis prikejai
ir turto vystytojai.
Per Siuos metus prekybos ir paslaugq komplekso, adresu Siauliq g. 30, Kaunas parduoti
nepavyko.
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2. Suformuoti apie 6520 kv. m. Zem6s sklyp4, adresu M. K. diurlionio g, 25F,, Kaune,
turgavietds rekonstrukcij ai rykdyti.
Kauno miesto savivaldybes administracija informavo UAB ,,Stoties turgus", kad Kauno miesto
savivaldybes administracija, atlikusi tam tikrus teisinius veiksmus, suformuos turgavietei M. K.
diurlionio g. 258, Kaune, reikaling4 Zemes sklyp4. Tadiau, Siai dienai Kauno miesto
savivaldybes administracija dar nesuformavo Zemes sklypo M. K. diurlionio g. 258, Kaune.
3.

Suprojektuoti turgavietg ir gauti statybos leidim4.
AtsiZvelgiant i tai, kad turgavietes rekonstrukcijai reikalingas Zemes sklypas nesuformuotas,
todel ir turgavietes rekonstrukcijos projektas"neparengtas, statybos leidimas negautas. Bendroves
uZsakymu,,Gedimino Jurevidiaus studija" parenge ,,Stoties turgavietes teritorijos perplanavimo
ir turgaus prekybos pastato - teritoritorijoje tarp Vltauto pr., Siauliq g., M. K. iiurlionio g.
Kaune prie5ptojektinius pasitlymus", kurie buvo pristatyti diskusijai bendroves akcininkams ir
Kauno miesto savivaldybes administracij ai.

4.

Attikti statybos darbus.
Statybos darbai nepradeti.

5.

Sudaryti susitarimus su partneriais ddl bendrq pastangq i5lystant rajono infrastruktur4.
AtsiZvelgiant i tai, kad turgavietes rekonstrukcijai reikalingas Zemes sklypas nesuformuotas,
turgavietes rekonstrukcijos projektas neparengtas, todel neatlikus Siq minetq pirminiq darbq,
derybos su partneriais del bendrq pastangq i5vystant rajono infrastruktflrEyra atidetos velesniam
laikotarpiui.
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