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Pagal duomenis ir išvadas nustatytas pastebėtų defektų ir deformacijų 
šalinimo priemones ir namo atnaujinimo (remonto) darbus, 

Valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka planuoja ir organizuoja šių
priemonių ir darbų įgyvendinimą

Pagal išvadas, užtikrindamas namo bendrųjų konstrukcijų ir patalpų 
būklę, bendrųjų inžinerinių sistemų funkcionavimą kad 

būtų išvengta pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, arba 
galimų didelių materialinių nuostolių, valdytojas nedelsiant organizuoja 

namo bendrojo naudojimo objektų gedimų, defektų šalinimo, avarijų 
lokalizavimo ir likvidavimo darbus.

Namo bendrojo naudojimo objektų defektų ir deformacijų, dėl kurių 
negresia materialiniai nuostoliai, pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar 
aplinkai, šalinimo, atnaujinimo (remonto) darbus, bendrojo naudojimo 
inžinerinių sistemų, bendrojo naudojimo patalpų sanitarijos ir higienos 

reikalavimus užtikrinančius darbus valdytojas numato metiniame ir 
(ar) ilgalaikiame plane.
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Kas vyksta dabar
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2020 m. techninės priežiūros
patikrinimų rezultatai

IŠ nustatytų 611 pažeidimų

578 yra statinių techninės priežiūros
taisyklių (STR 1.07.03:2017) 
reikalavimų nesilaikymas. 



VMS DALINĖ PARAMA 
KULTŪROS PAVELDO 
OBJEKTAMS
(NEGALI DALYVAUTI 
MODERNIZAVIME)

• Parama kultūros paveldo statinių, 
patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus 
senamiesčio teritoriją, išorės ir jų 
aplinkos tvarkyba – nuo 2017 m., 22 vnt., 
~ 800 tūkst. Eur 

• Parama kultūros paveldo objektų ir 
kultūros paveldo statinių, esančių 
kultūros paveldo vietovėse, išorės 
tvarkybai – nuo 2019 m., 1 vnt., ~ 18 
tūkst. Eur

Stogo sutvarkymo darbai Kęstučio g. 11



VMS DALINĖ 
PARAMA KULTŪROS 
PAVELDO 
OBJEKTAMS
(NEGALI DALYVAUTI 
MODERNIZAVIME)

Paramos teikimas avarinių balkonų tvarkybai 
(Senamiestis ir jo apsaugos zona) – nuo 
2015 m., 792 vnt., > 1 mln. Eur

Kalinausko g. 16



VMS DALINĖ PARAMA
KULTŪROS PAVELDO 
OBJEKTAMS 2021 M.
(NEGALI DALYVAUTI 
MODERNIZAVIME)

• Parama kultūros paveldo statinių, 
patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus 
senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos 
tvarkyba – 28 paraiškos, ~ 1,2 mln. Eur

• Parama kultūros paveldo objektų ir kultūros 
paveldo statinių, esančių kultūros paveldo 
vietovėse, išorės tvarkybai – 10 paraiškų, ~ 
1,3 mln. Eur

• Paramos teikimas avarinių balkonų tvarkybai 
(Senamiestis ir jo apsaugos zona) – 23 
paraiškos (269 vnt.), ~ 416 tūkst. Eur

VMSA biudžete numatyta 600 tūkst. Eur visoms 
programoms



Dėkoju visiems!


