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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; 

Stasė Kvederienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo 

skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio 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; 

             Darius Daunoras – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto 

skyriaus  Kultūros paveldo apsaugos poskyrio vedėjas; 

Kęstutis Masaitis – Viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros programų 

vadovas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 1.  Dėl finansinės paramos skyrimo galimai avarinės būklės fasadų elementų tvarkybai: 

Arklių g. 24 (6 balkonai), Bokšto g. 7 (4 balkonai), Gedimino pr. 54 (10 balkonų), Gėlių g. 7-9 (17 

balkonų), J. Jasinskio g. 4 (14 balkonų), Kauno g. 6 (10 balkonų), Naugarduko g. 43 (12 balkonų), 

Naugarduko g. 47 (12 balkonų), A. Savičiaus g. 9 (balkonų galerija), T. Ševčenkos g. 20 (42 balkonai), 

S. Skapo g. 10 (lauko laiptai ir balkonų galerijos), Sodų g. 4 (balkonai), Sodų g. 11 (5 balkonai), F. 

Šopeno g. 3 (10 balkonų), F. Šopeno g. 4 (4 balkonai),  Šv. Stepono g. 32 (kaminų remontas), Vilniaus 

g. 9 (karnizų, kaminų remontas), Vytauto g. 6 (20 balkonų), Vytauto g. 28 (balkonų galerijų, lauko 

laiptų remontas), Vokiečių g. 7 (4 balkonai), Vokiečių g. 13 (10 balkonų). 

2. Dėl finansinės paramos skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, 

esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai: J. Basanavičiaus g. 16 (fasadų tvarkyba), 

Gedimino pr. 39 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Lenktoji g. 30 (stogo dangos, 

konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Liepkalnio g. 12 (stogo dangos ir konstrukcijų  tvarkyba), Vitebsko g. 

5 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Vytauto g. 49 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų 

tvarkyba), Vytenio g. 5 (laiptinės medinių durų restauravimo darbai). 

 
 

 1. SVARSTYTA. Dėl finansinės paramos skyrimo galimai avarinės būklės fasadų 

elementų tvarkybai: Arklių g. 24 (6 balkonai), Bokšto g. 7 (4 balkonai), Gedimino pr. 54 (10 

balkonų), Gėlių g. 7-9 (17 balkonų), J. Jasinskio g. 4 (14 balkonų), Kauno g. 6 (10 balkonų), 
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Naugarduko g. 43 (12 balkonų), Naugarduko g. 47 (12 balkonų), Savičiaus 9 (balkonų galerija), T. 

Ševčenkos g. 20 (42 balkonai), S. Skapo g. 10 (lauko laiptai ir balkonų galerijos), Sodų g. 4 (balkonai), 

Sodų g. 11 (5 balkonai), F. Šopeno g. 3 (10 balkonų), F. Šopeno g. 4 (4 balkonai),  Šv. Stepono g. 32 

(kaminų remontas), Vilniaus g. 9 (karnizų, kaminų remontas), Vytauto g. 6 (20 balkonų), Vytauto g. 

28 (balkonų galerijų, lauko laiptų remontas), Vokiečių g. 7 (4 balkonai), Vokiečių g. 13 (10 balkonų) – 

pristato  K. Masaitis. 

Darbai, kuriems atlikti prašoma parama: Galimai avarinės būklės fasadų elementų tvarkyba. 

           Darbo grupė įvertino pateiktus dokumentus, vienbalsiai pritarė (10 balų), kad minėti darbai 

atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimu Nr. 1-299 patvirtintame Dalinio 

finansavimo skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, 

fasadų elementų galimai avarinei ar avarinei būklei likviduoti tvarkos apraše nustatytiems atrankos 

kriterijams.  

             1. NUTARTA: Įtraukti pastatus Arklių g. 24 (6 balkonai), Bokšto g. 7 (4 balkonai), Gedimino 

pr. 54 (10 balkonų), Gėlių g. 7-9 (17 balkonų), J. Jasinskio g. 4 (14 balkonų), Kauno g. 6 (10 balkonų), 

Naugarduko g. 43 (12 balkonų), Naugarduko g. 47 (12 balkonų), A. Savičiaus 9 (balkonų galerija), T. 

Ševčenkos g. 20 (42 balkonai), Skapo g. 10 (lauko laiptai ir balkonų galerijos), Sodų g. 4 (balkonai), 

Sodų g. 11 (5 balkonai), F. Šopeno g. 3 (10 balkonų), F. Šopeno g. 4 (4 balkonai),  Šv. Stepono g. 32 

(kaminų remontas), Vilniaus g. 9 (karnizų, kaminų remontas), Vytauto g. 6 (20 balkonų), Vytauto g. 

28 (balkonų galerijų, lauko laiptų remontas), Vokiečių g. 7 (4 balkonai), Vokiečių g. 13 (10 balkonų) į 

paramos skyrimo programą. 

2. SVARSTYTA. Dėl finansinės paramos skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros 

paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai: J. Basanavičiaus g. 16 

(fasadų tvarkyba), Gedimino pr. 39 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Lenktoji g. 30 

(stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Liepkalnio g. 12 (stogo dangos ir konstrukcijų  

tvarkyba), Vitebsko g. 5 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Vytauto g. 49 (stogo dangos, 

konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Vytenio g. 5 (laiptinės medinių durų restauravimo darbai) – pristato  

K. Masaitis. 

Darbai, kuriems atlikti prašoma parama: pastatų stogų ir fasadų tvarkybos darbai. 

           Darbo grupė įvertino pateiktus dokumentus, vienbalsiai pritarė (10 balų), kad minėti darbai 

atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-20 sprendimu Nr. 1-2002 patvirtintame Dalinio 

finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo 

vietovėse, išorės tvarkybai tvarkos apraše nustatytiems atrankos kriterijams.  

             2. NUTARTA: Įtraukti pastatus J. Basanavičiaus g. 16 (fasadų tvarkyba), Gedimino pr. 39 

(stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Lenktoji g. 30 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų 

tvarkyba), Liepkalnio g. 12 (stogo dangos ir konstrukcijų  tvarkyba), Vitebsko g. 5 (stogo dangos ir 

konstrukcijų tvarkyba), Vytauto g. 49 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Vytenio g. 5 

(laiptinės medinių durų restauravimo darbai) į paramos skyrimo programą.  

 

 
 

 

Darbo grupės vadovas                                                        Eglė Šlajūtė 

 

 

 

 

 

Darbo grupės sekretorė                                                                          Erika Laiconienė 
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