
 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 
 

 

DARBO GRUPĖS PASITARIMO DĖL SAVIVALDYBĖS TEIKIAMOS FINANSINĖS PARAMOS  

PROTOKOLAS 
 

            2020 m. lapkričio 20 d.   Nr.  A27-/20(2.9.2.25-UK9) 
 

 

Pasitarimas įvyko 2020-11-20   9.00 val. 

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; 

            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 pastatų tvarkybai: Arklių g. 20 (kiemo tvora), Bazilijonų g. 

14 (balkonų ir fasado elementų tvarkyba), Bokšto g. 8A (fasado elementų tvarkyba), Daukšos g. 3A 

(fasado elementų ir stogo tvarkyba), Didžioji g. 15 (fasado elementų tvarkyba), Didžioji g. 30 (stogo 

tvarkyba), Didžioji g. 32A (stogo ir fasado elementų tvarkyba), Literatų g. 9 (1 korpuso stogo 

tvarkyba), Naugarduko g. 14 (stogo tvarkyba), Odminių g. 3A (fasado elementų tvarkyba), Pilies g. 10 

(fasado elementų tvarkyba), Pylimo g. 61 (stogo tvarkyba), Raugyklos g. 3 (fasado elementų 

tvarkyba), Raugyklos g. 5 (stogo tvarkyba), Sodų g. 3 (stogo tvarkyba), Šv. Stepono g. 20A (fasado 

elementų tvarkyba), Šv. Stepono g. 25 (fasado elementų tvarkyba), Šv. Stepono g. 31 (stogo tvarkyba), 

Subačiaus g. 17 (fasado elementų tvarkyba), Tilto g. 12 (stogo ir fasado elementų tvarkyba), Trakų g. 

12 (stogo tvarkyba). 
 

 1. SVARSTYTA. Dėl finansinės paramos skyrimo pastatų Arklių g. 20 (kiemo tvora), 

Bazilijonų g. 14 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Bokšto g. 8A (fasado tvarkyba), 

Daukšos g. 3A (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Didžioji g. 15 (fasado tvarkyba), 

Didžioji g. 30 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Didžioji g. 32A (stogo dangos, konstrukcijų ir 

fasadų tvarkyba), Literatų g. 9 stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Naugarduko g. 14 (stogo dangos 

ir konstrukcijų tvarkyba), Odminių g. 3A (fasado tvarkyba), Pilies g. 10 (fasado tvarkyba), Pylimo g. 

61 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Raugyklos g. 3 (fasado tvarkyba), Raugyklos g. 5 

(stogo ir esamo mūro tvarkyba), Sodų g. 3 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Šv. Stepono g. 20A 
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(fasadų tvarkyba), Šv. Stepono g. 25 (fasado tvarkyba), Šv. Stepono g. 31 (stogo dangos ir 

konstrukcijų tvarkyba), Subačiaus g. 17 (fasado tvarkyba), Tilto g. 12 (stogo dangos, konstrukcijų ir 

fasadų tvarkyba), Trakų g. 12 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba) – pristato  K. Masaitis. 

Darbai, kuriems atlikti prašoma parama: pastatų stogų dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkybos 

darbai. 

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

atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintame 

Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos apraše nustatytiems 

atrankos kriterijams, išskyrus pastatų Pilies g. 10, Raugyklos g. 3, Raugyklos g. 5 tvarkybos darbus.  

 

             1. NUTARTA:  

1. Įtraukti pastatus Arklių g. 20 (kiemo tvora), Bazilijonų g. 14 (stogo dangos, konstrukcijų ir 

fasadų tvarkyba), Bokšto g. 8A (fasado tvarkyba), Daukšos g. 3A (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų 

tvarkyba), Didžioji g. 15 (fasado tvarkyba), Didžioji g. 30 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), 

Didžioji g. 32A (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Literatų g. 9 stogo dangos ir 

konstrukcijų tvarkyba), Naugarduko g. 14 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Odminių g. 3A 

(fasado tvarkyba), Pylimo g. 61 (stogo dangos, konstrukcijų ir fasadų tvarkyba), Sodų g. 3 (stogo 

dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Šv. Stepono g. 20A (fasadų tvarkyba), Šv. Stepono g. 25 (fasado 

tvarkyba), Šv. Stepono g. 31 (stogo dangos ir konstrukcijų tvarkyba), Subačiaus g. 17 (fasado 

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

konstrukcijų tvarkyba) į paramos skyrimo programą. 

2. Pastato Pilies g. 10 fasado elementų tvarkybos prašymo svarstymą dėl paramos skyrimo 

atidėti, kol nebus patvirtintas projektas.  

3. Pastato Raugyklos g. 3 fasado elementų tvarkybos prašymui gauti finansinę paramą 

nepritarti, kadangi buvo nusižengta paveldosaugos reikalavimams (angokraščių šiltinimas polistirolu).    

4. Pastato Raugyklos g. 5 stogo tvarkybos prašymo svarstymą dėl paramos skyrimo atidėti, nes 

prašymą turi pateikti pastato bendrojo naudojimo objektų valdytojas. 

 
 

 

 

 

Darbo grupės vadovas                                                        Eglė Šlajūtė 

 

 

 

 

 

Darbo grupės sekretorė                                                                          Erika Laiconienė 
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