
Priedas Nr. 1 

 

Prie 2012 m. birželio 11 d. Susirinkimo Protokolo  

(objektas: Administraciniai pastatai Arklių g. 18, 18c, Vilnius) 

 

1. Priedas Nr. 1 yra neatskiriama 2012 m.  birželio 11 d. Susirinkimo Protokolo dalis. 

2. Všį “Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos“ padalinys Amatų centras užtikrina Arklių g. 16 

kiemo gyventojus, kad visą atsakomybę už bet kokią sienai padarytą žalą sienos bei kiemo tvarkymo 

metu prisiima Všį “Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba ” . 

3. Všį “Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos“ padalinys Amatų centras užtikrina, kad turi visus 

reikiamų institucijų leidimus istorinės sienos remontui (Administracinis pastatas Arklių g. 18c, 

Vilnius) iš Arklių g. 16 vidinio kiemo pusės: 

a. Kiemo dangos ardymui; 

b. Sienos pamato atkasimo ir tvirtinimo darbams; 

c. Sienos sutvarkymo darbams, kaip nurodyta 2012 m.  birželio 11 d. Susirinkimo Protokole; 

d. Medžių bei želdinių Arklių g. 16, Vilnius kieme nupjovimui. 

4. Všį “Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ ir jos padalinys Amatų centras įsipareigoja: 

a. Informuoti Arklių g. 16 kiemo gyventojus apie Arklių g. 16, Vilnius kieme vykdomus darbus, 

jų atlikimo terminus, o esant ypatingiems atvejams, šaukti šių gyventojų susirinkimus, 

derinti darbų eigos pakitimus ir tai protokoluoti; 

b. Nedelsiant stabdyti sienos remonto, kiemo dangos ardymo ar bet kokius kitus darbus Arklių g. 

16 kieme, jei paaiškėja, kad dėl atliekamų darbų žalojamas kiemo ar jo gyventojų turtas; 

c. Nedelsiant atstatyti ar pilnai kompensuoti kiekvienam Arklių g. 16 kiemo gyventojui už sienos 

remonto, kiemo dangos ardymo ar bet kokių kitų darbų metu dėl darbų vykdytojo (Všį 

“Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos“ padalinio Amatų centras) kaltės sugadintą 

konkretaus Arklių g. 16 kiemo gyventojo turtą šiais atvejais: 

i. Apgadintus kieme laikomus automobilius; 

ii. Apgadintas išorines namo sienas, duris, langus, balkonus, stogų dangas; 

iii. Dėl atliekamų sienos remonto darbų trūkusias vidines namo butų sienas; 

iv. Akivaizdžiai apgadintą ar sunaikintą kitą Arklių g. 16 kieme esantį turtą; 

d. Nedelsiant sutvarkyti sienos remonto metu galimai pažeistus, apgadintus infrastruktūros 

įrenginius: vamzdynus, elektros, ryšio tinklus ar sieną prilaikančias arkas, kiemo vartus; 

e. Atliekamų darbų metu išardytą Arklių g. 16 kiemo dangą atstatyti į prieš ardymo darbus 

buvusį ar geresnį stovį (pagal prieš ardymo darbus padarytas ir prie šio Protokolo 

pridedamas nuotraukas), išlaikant autentiškumą; 

f. Arklių g. 16 kieme esančios sienos viršaus ir atbrailos visas čerpes pakeisti kokybiškomis, 

atitinkančiomis istorinius sienai keliamus reikalavimus (spalva bei forma) bei sienos 

autentiškumą; 

g. Arklių g. 16 kieme esančios sienos skyles užtaisyti akmenimis bei plytomis, atitinkančiomis 

istorinius sienai keliamus reikalavimus bei sienos autentiškumą; 

h. Nedelsiant išvežti Arklių g. 16 kieme nupjautus medžius ir želdinius, sutvarkyti pjovimo 

vietas, nepaliekant pjovimo liekanų  bei šiukšlių; 

i. Darbus Arklių g. 16 kieme baigti iki 2012 m. rugpjūčio 31 d., nepaliekant jokių statybinių ar 

su atliktais darbais susijusių liekanų bei šiukšlių; 

j. Nesilaikant šio Priedo 2 pastraipoje nurodytam užtikrinimui, kiekvienam Arklių g. 16 kiemo 

gyventojui pilnai ir nedelsiant kompensuoti visas bylinėjimosi išlaidas bei moralinę žalą; 

k. Nesilaikant šio Priedo 4 pastraipos (c) – (h) punktuose nurodytų įsipareigojimų, pilnai 

kompensuoti nurodytų pažeidimų atstatomųjų darbų sąnaudas, kurias privalo įrodyti  kiemo 

gyventojai ar konkretaus gyventojo pasirinktam juridiniam asmeniui pagal pateiktas 

sąskaitas, sąskaitose nurodytomis sąlygomis; 

l. Nesilaikant šio Priedo 4 pastraipos (i) punkte nurodyto darbų baigimo termino ir/ar sąlygų, už 

kiekvieną papildomai uždelstą kalendorinę dieną atlikti kiemo tvarkymo darbų už 250 litų 

pagal  Arklių g.16 gyventojų atstovų nurodymus bei statybos darbų rinkos įkainius. 

 

Susitikimo šalių parašai: 

 

 

 

____________          ____________          ____________          ____________          ____________ 

Darius Sirvydis         Antanas Bastys        Jonas Mačkinis          Linas Sasnauskas     Oskaras Koršunovas 

Deleted: bei jos padalinys Amatų centras

Comment [L1]: Padalinys ne juridinis 
asmuo, tai iš esmės jo atsakomybės nebus, 
nes atsakys VAET.  

Comment [L2]: Prie Arklių g. 16 yra 
pastatas, kurio adresas Arklių g. 18, nes 18 
C yra tas didysis pastatas (kurį  irgi 
renovuojame).  

Comment [L3]: Siūlau pridėti priedą, 
kur apibrėžti, kur ta siena yra, kad vėliau 
nekiltų problemų įrodinėjant apie kokią 
sieną kalbama.  

Comment [L4]: Kokia forma 
informuoti?  

Comment [L5]: Įterpti, kad prieš tai 
gyventojai raštu pranešė apie tokios žalos 
pagrįstą atsiradimo galimybę ar atsiradimą.  

Comment [L6]: Nebent toje kiemo 
pusėje kuri ribojasi su remontuojama siena 

Comment [D7]: Tokiu atveju prieš 
darbus reikalinga butų mini apžiūra su 
fotofiksacija. Darius 

Comment [L8]: Bet jei kitame kiemo 
gale bus apgadinta kas nors? Siūlyčiau 
pridėti kiemo planą ir jame nurodyti dalį 
kiemo, kurį lies statybos darbai.  

Comment [L9]: Ar gali būti pažeidžiama 
vamzdynai einantys po žeme? Čia nebent 
apribojama kad tik tvarkomoje kiemo 
dalyje (nebent).  

Comment [L10]: Ar čia galima 
įsipareigoti?  

Comment [D11]: Čia nėra ką 
įsipareigoti. 
1.Taip vadinama „siena“ yra arkivyskupijai 
priklausantis pastatas  
2. Visa, ką galime įsipareigoti, tai atlikti 
darbus pagal suderintą projektą 
3.Darius 

Comment [JM12]: Norėčiau bent iki 
rugsėjo 31 d., nes negaliu numatyti, ką 
atkasę pamatą atrasime, ar neprireiks 
naujų projektuotojų ar archeologų 
sprendimų.  

Comment [L13]: Punktas neatitinka 
sutarčių teisės 

Comment [L14]: Jei bus ieškinys, tai 
ieškinyje galės prašyti tokių išlaidų.  

Comment [L15]: Iš kur tokia žala?  

Deleted: ų

Comment [L16]: Sąskaitose nebūna 
nurodyta sąlygų – būna tik suma ir 
terminas iki kada apmokėti sąskaitą.  

Comment [L17]: Gali būti tokia bauda, 
bet tuomet baudą sumokame, bet patys 
gyventojai pasirenka įmonę, kuri tvarkys 
kiemą (paskutinės eilutės nereikia).  


