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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl papildomos finansinės paramos skyrimo pastato J. Basanavičiaus g. 16 fasado remontui. 
 

 

1. SVARSTYTA. Dėl papildomos finansinės paramos pastato J. Basanavičiaus g. 16 fasado 

remontui – pristato k. Masaitis. 

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

1.1. Balkonų konstrukcijų armavimas, betonavimas, įrengiant klojinius; 
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1.2. Avarinių ištrupėjusių sienų dalių, sąramų atstatymas; 

1.3. Palangių skardinimas; 

1.4. Fasado dalinis mažų plotų tinkavimas;  

1.5. Fasado angokraščių tinkavimas; 

1.6. Turėklo laiptams prie fasado montavimas; 

1.7. Turėklų, hidroizoliacijos privedimo prie fasado skardinimas; 

1.8. Elektros instaliacijos koregavimas ant fasado. 

Darbo grupė įvertino pateiktus dokumentus, pritarė (8 balai), kad būtina atlikti papildomus 

darbus ir jų atlikimui suteikti papildomą finansinę paramą, išskyrus 1.8 punktą.             

1. NUTARTA:  

Skirti papildomą finansinę paramą pastato J. Basanavičiaus g. 16 fasado tvarkybai, kadangi  

tvarkybos metu atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus, išskyrus 1.8 punkte nurodytiems darbams. 

 

 

 

  

 

Darbo grupės vadovė                                                                Eglė Šlajūtė 

 

 

 

 

 

Darbo grupės sekretorė                                                                          Erika Laiconienė 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) POSĖDŽIO PROTOKOLAS - 2020-10-09
Dokumento registracijos data ir numeris 2020-10-12 Nr. A27-228/20(2.9.2.25-BŪS)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Šlajūtė, Būsto administravimo skyriaus vedėja, Būsto

administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas EGLĖ ŠLAJŪTĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-10-12 16:03:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-10-12 16:03:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-26 11:44:53 – 2021-11-25 11:44:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į,k.188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26
14:17:37

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.34

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-10-12
16:12:45)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-10-12 16:12:45 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“


