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Darbo grupės sekretorė – Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio 

vyriausioji specialistė Erika Laiconienė 

 

Dalyvauja: 

Eglė Šlajūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus 

vedėja; 

Tauras Varenbergas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo 

skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas; 

            Marius Brigmanas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo 

skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas; 

            Evaldas Bruzga – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus 

Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyresnysis specialistas; 

Kęstutis Masaitis – Viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros programų 

vadovas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl papildomos finansinės paramos skyrimo K. Kalinausko g. 10 fasado remontui. 

2. Dėl finansinės paramos skyrimo Gedimino pr. 20 fasado remontui (stogo karnizo remonto 

darbams). 
 

 

1. SVARSTYTA. Dėl papildomos finansinės paramos pastato K. Kalinausko g. 10 fasado 

remontui – pristato k. Masaitis. 

Darbai, kuriems atlikti prašoma parama: papildomi fasado remonto darbai: 

1.1. Karnizų, dekoratyvinių detalių tinkavimas, fasado tinko pertrynimas; 

1.2. Elektros, ryšių laidų įleidimas į mūrą, užtinkavimas; 

1.3. Fasado lipdinių restauravimas, tvirtinimas, dažymas. 

Nuorašas



2 

 

 

 

Darbo grupė įvertino pateiktus dokumentus, vienbalsiai pritarė (10 balų), kad būtina atlikti 

papildomus darbus ir jų atlikimui suteikti papildomą finansinę paramą, išskyrus 1.2 punktą.             

1. NUTARTA:  

Skirti papildomą finansinę paramą pastato K. Kalinausko g. 10 fasado tvarkybai, kadangi  

tvarkybos metu atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus, išskyrus 1.2 punkte nurodytiems darbams. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl pastato (viešbučio) Gedimino pr. 20  stogo karnizo tvarkybos darbų – 

pristato K. Masaitis. 

Darbo grupė įvertino pateiktus dokumentus, vienbalsiai pritarė (10 balų), kad būtina atlikti 

pastato Gedimino pr. 20 stogo karnizo tvarkybos darbus ir jų atlikimui suteikti finansinę paramą. 

2. NUTARTA: 

Skirti finansinę paramą pastato Gedimino pr. 20 stogo karnizo tvarkybos darbams. 

 

 

  

 

Darbo grupės vadovas                                                                Eglė Šlajūtė 

 

 

 

 

 

Darbo grupės sekretorė                                                                          Erika Laiconienė 
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