Rūsių ir aplinkos tvarkymo TALKA
š. m. balandžio 23 d. (šeštadienį) 10 val.
Į konteinerius bus nešami visi rūsio bendrojo naudojimo patalpose
esantys daiktai. Sutvarkysime ir prie namo esančią teritoriją (surinksime
šiukšles, apipjaustysime medžius, sugrėbsime pernykščių lapų likučius,
atkasime takelius).
Kviečiame visus namo gyventojus prisijungti prie DAROM 2016
akcijos ir gyventi dar tvarkingesnėje aplinkoje.

Statybininkų 8
Tvarka, švara, vienybė. Nr.5 Tiražas 90 egz. internete www.statybininku8.lt

SU ŠV.VELYKOMIS!!!

DĖMESIO!
Automobilius statyti ant prie namo esančios žaliosios vejos griežtai
draudžiama – tai viešosios tvarkos pažeidimas.

Buto šeimininkas klausia svečio:
-Nori išgirsti kalbantį laikrodį?
-Noriu
Šeimininkas paima plytą ir daužo į sieną.
Balsas už sienos:
-Dieve mano! Trečia valanda nakties!
Kaimynai:
-Vakar pirkau automatinę skalbimo mašiną, taip tyliai dirba..
-Aš irgi turiu -įpila vandens, išplauna, išdžiovina ir išlygina, bet kartais triukšmauja.
-Importinė??
-Nea, vietinė, Marytė...
– Ko liūdi?
– Ai, nieko! Tiesiog mano tarakonai paskelbė karą kaimynų tarakonams…
– Čia gi puiki žinia! Vieni kitus išnaikins!
– Aha, išnaikins! Vakar jie 1500 belaisvių parsivedė!

Žmona sako vyrui:
– Pažiūrėk į mūsų kaimynus, kaip jie vienas kitą myli. Išeina vyras į darbą – pabučiuoja ją,
grįžta – vėl. Galėtum ir tu taip.
– Mintis gera, tik kad tos kaimynės aš nelabai pažįstu.
Atėjo kaimynė į svečius pas kaimynę:
- Kaimynėle, ką gersite? šampaną, alų, degtinę, konjaką?
- Na manau, būtent tokia eilės tvarka ir gersiu...

Bendrijos įstatų keitimas
Bendrijos veiklos optimizavimas
Viešosios tvarkos problemos
.......................................................2 psl.
Pagrindiniai namo remonto darbai
.......................................................3 psl.
Bendrijos administravimo kaštai
.......................................................4 psl.
Karšto vandens paruošimo kaina
Kiek uždirbo bendrijos darbuotojai
.......................................................5 psl.
Kiek kainuoja šildymas
.......................................................6 psl.
2 proc. GPM skyrimas bendrijai
Pasaulio įdomybės
.......................................................7 psl.

DNSB „AŠTUNTAS NAMAS“ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 2 d. (šeštadienį) 11 val.
„Aukuro“ gimnazijoje (Statybininkų pr. 7)
Darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
3. DNSB „Aštuntas namas” valdybos ataskaita apie surinktas ir panaudotas lėšas 2015 m.
4. Revizijos komisijos ataskaita apie atlikto patikrinimo rezultatus už 2015 metus.
5. Valdymo struktūros keitimas.
6. Pirmininko rinkimai.
7. Valdybos rinkimai.
8. Naujų įstatų tvirtinimas.
10. Namo laiptinių remonto ir kitų darbų svarstymas, būsimų metinių pajamų ir išlaidų tvirtinimas.

11. Kiti klausimai.

Atvykstant į susirinkimą, būtina turėti asmens dokumentą, atstovavimo atveju –
atstovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą, kuris privalo būti patvirtintas notaro.
Su visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės siūlomais sprendimų projektais bei įstatų projektu
galima susipažinti http://www.statybininku8.lt tinklapyje arba susitarus telefonu su pirmininku, tel. nr. 8
648 79972.
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Kam reikalingas bendrijos įstatų keitimas?
Bendrija buvo įsteigta ir registruota VĮ „Registrų centras“
2012-03-22. Nuo to laiko LR Seimas, LR Vyriausybė pakeitė ne
mažą dalį galiojusių LR norminių teisės aktų (įstatymų,
poįstatyminių aktų, nutarimų ir t.t.). Vienas iš pagrindinių pakeistų
įstatymų – LR DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR
KITOS
PASKIRTIES
PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ
ĮSTATYMAS. Tad senieji bendrijos įstatai nebeatitinka šio naujojo

įstatymo nuostatų reikalavimų. Dėl to bendrija privalo pasikeisti
savo pagrindinį veiklą reglamentuojantį dokumentą – bendrijos
įstatus. Apie keičiamus bendrijos įstatus kiekvienas bendrijos narys yra raštiškai informuotas ne vėliau, kaip
prieš dvi savaites iki susirinkimo pradžios. Naujas įstatų projektas yra publikuojamas internete
www.statybininku8.lt taip pat su spausdintine įstatų versija galima susipažinti arba susitarus telefonu su
pirmininku, tel. nr. 8 648 79972.

Bendrijos veiklos optimizavimas
Bendrija 2015 m. ėmėsi savo veiklos efektyvumo didinimo (veiklos
sąnaudų mažinimo): pakeista mokesčių mokėjimo tvarka, atleista bendrijos
buhalterė, sumažinti bendrijos administravimo mokesčiai. Nuo 2015 m. kovo
mėnesio bendrijos sąskaitas galima apmokėti tik LIETUVOS SPAUDA
kioskuose (bendrijos sąskaitų apmokėjimas buto savininkui nieko nekainuoja,
buto savininkui tereikia pateikti LIETUVOS SPAUDA darbuotojui DNSB
„Aštuntas namas“ sąskaitą su brūkšniniu kodu). Nuo 2015 m. kovo mėnesio
atsirado ir elektroninės DNSB „Aštuntas namas“ sąskaitos buto savininkams
internete. Per 2015 kalendorinius metus LIETUVOS SPAUDA butų savininkų
buvo apmokėta 521 sąskaita su brūkšniniu kodu (už šių sąskaitų apmokėjimą
buto savininkams nebuvo taikomas įmokos priėmimo mokestis).
Taip pat, bendrijos sąskaitas galima apmokėti elektroniniu bankiniu pavedimu. Per 2015
kalendorinius metus bendrija nutraukė sutartis su tarpininku UAB „Klaipėdos skaičiavimo centras“, taip pat
nutraukė sutartį su banku SWEDBANK ir nebemoka 1,3 % įmokos sumos už kiekvieną elektroniniu būdu
buto savininko pervestą įmokos dalį.

Viešosios tvarkos problemos
Bendrija nuolatos iš gyventojų sulaukia daugybės klausimų, susijusių
su priešinga teisei (viešajai tvarkai) asmenų veikla (tokia, kaip nuolatinis
triukšmavimas vakaro bei nakties metu, asmenų teritorijos ir laiptinių
šiukšlinimas, įskaitant nuorūkų ir kitų namuose nebereikalingų daiktų
mėtymą per langus, neblaivių asmenų pasisėdėjimai prie bendrijos laiptinės
suoliukų, trečiųjų asmenų kabinėjimasis prie namo gyventojų, vandalų
nuniokotų automobilių, namo sienų išpaišymo ir t.t.). Nemaža gyventojų dalis
tiesiog nežino, ką reikėtų vienu ar kitu atveju daryti: į ką ir kokiu būdu
kreiptis. Bendrija oficialiai raštu kreipėsi į Klaipėdos miesto policijos
komisariatą, jog policija į bendrijos susirinkimą vyksiantį 2016-04-02
deleguotų savo atstovą (policijos pareigūną), kuris galėtų gyventojams
atsakyti policijos kompetencijai priskirtinus aktualius
klausimus.
Supažindintų su mūsų namui priskirtu policijos pareigūnu (įgaliotiniu),
papasakotų apie saugią kaimynystę – kaip žmonėms kartu susiburti ir
bendromis jėgomis kovoti su nusikaltimais ir viešosios tvarkos pažeidimais,
saugant vienas kito turtą, sveikatą, visuomenės principus bei vertybes.
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proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas bendrijai
 Primename, kad Jūs turite galimybę nieko papildomai neišleisdami, prisidėti prie
savo gerbūvio pagerinimo. Skirkite 2 procentus savo (beje, skirti paramą gali jūsų pažįstami ir
artimieji) pajamų mokesčio DNSB „Aštuntas namas“. Tai parama, kuri Jums absoliučiai nieko
nekainuoja, tačiau reiškia labai daug, nes gautus pinigus bendrija skiria įvairių remonto darbų
apmokėjimui.
Kokius darbus bendrija atliks už paramos pinigus, spręs bendrijos narių susirinkimas jau šių metų
balandžio 2 d. 11 val. „Aukuro“ gimnazijoje (Statybininkų pr. 7).
. Prašymas FR0512 (v.2) skirti bendrijai 2
proc. GPM Valstybinei mokesčių inspekcijai
gali būti pateiktas tokiais būdais:
1) Užpildyta forma gali būti tiesiogiai
įteikta Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos darbuotojui (Taikos pr. 28).
2) Forma pildoma elektroniniu būdu per
elektroninę bankininkystę.

Į prašymo blanką reikėtų įrašyti šiuos
duomenis:
Paramos gavėjo kodas: 302748173
Paramos gavėjas: DNSB „Aštuntas namas“

Prašymo formas FR0512 (v.2) turite pateikti VMI ne vėliau, kaip iki š.m. gegužės 1 dienos.

PASAULIO ĮDOMYBĖS
Aliaskos miestelyje visi gyventojai – to paties namo kaimynai
Mažų miestelių ir kaimų gyventojai dažnai visi vieni kitus pažįsta. Bet Aliaskos miestelis Vitjeris yra
išskirtinis. Beveik visi čia gyvenantys žmonės – daugiabučio kaimynai.
Vitjerio miestelį supa įspūdinga kalnų ir jūros panorama. Bet patekti į jį nelengva. Čia veda tik vienas
kelias – ilgiausias tunelis Šiaurės Amerikoje. Siauras tunelis tęsiasi dvi su puse mylios (4 km) ir juo galima
važiuoti tik į vieną pusę. Eismo kryptis tunelyje keičiasi kas pusvalandį. Negana to, naktimis šis tunelis yra
visiškai uždaromas. Vienintelis miesto daugiaaukštis namas vadinamas „Begich Tower“. Jame ir gyvena beveik
visi 218 miestelio gyventojų. 14-os aukštų pastate įrengtos
visos būtiniausios miestelio įstaigos. Tai policijos nuovada,
mokykla, dvi parduotuvėlės, žaidimų aikštelė, paštas,
nedidelė klinika bei savitarnos skalbykla. Pastate siūlomos ir
nakvynės su pusryčiais paslaugos turistams. Vienos nakties
kaina čia nekukli – 132 eurai. „Begich Tower“ gyventojai
nepamiršo ir tikinčiųjų. Pastato rūsyje įrengta bažnyčia,
kurioje galima ne tik melstis. Pripučiamame baseine
atliekamos krikšto apeigos.
Žiemos metu šis miestelis lyg snūduriuoja.
Gyventojai beveik nepalieka pastato, nes lauke siaučia
žvarbus vėjas, o žemę dengia storas sniego sluoksnis. Bet
vasarą gyvenimas čia tiesiog verda. Šiltesniais mėnesiais
miestelį aplanko net 900 tūkst. turistų, kurie pro šalį keliauja
kruiziniuose laivuose. Be to, šviesusis paros metas vasarą trunka net 22 valandas, tad gyventojai gali į valias
mėgautis saulės spinduliais.
„Begich Tower“ 1953 metais pradėjo statyti JAV kariai. Bet po kelių metų kariuomenė pasitraukė ir
pastatas atiteko civiliams. (Šaltinis http://m.technologijos.lt)
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Kiek kainuoja šildymas Statybininkų pr. 8
ir Statybininkų pr. 6 namuose?
SPALIS
Buto plotas
33.34 m2
47.74 m2
62.05 m2
78.89 m2

Išlaidos buto šildymui
Statybininkų pr. 8
Statybininkų pr. 6
7.34 EUR
10.51 EUR
13.66 EUR
17.37 EUR

7.92 EUR
11.34 EUR
14.74 EUR
18.74 EUR

LAPKRITIS
Buto plotas
33.34 m2
47.74 m2
62.05 m2
78.89 m2

Išlaidos buto šildymui
Statybininkų pr. 8
Statybininkų pr. 6
14.41 EUR
20.63 EUR
26.82 EUR
34.10 EUR

20.52 EUR
29.39 EUR
38.20 EUR
48.57 EUR

GRUODIS
Buto plotas
33.34 m2
47.74 m2
62.05 m2
78.89 m2

Išlaidos buto šildymui
Statybininkų pr. 8
Statybininkų pr. 6
21.80 EUR
31.22 EUR
40.57 EUR
51.58 EUR

23.18 EUR
33.19 EUR
43.14 EUR
54.85 EUR

SAUSIS
Išlaidos buto šildymui
Buto plotas

Statybininkų pr. 8

Statybininkų pr. 6

33.34 m2
47.74 m2
62.05 m2
78.89 m2

21.80 EUR
31.22 EUR
40.57 EUR
51.58 EUR

23.18 EUR
33.19 EUR
43.14 EUR
54.85 EUR

VASARIS
Buto plotas
33.34 m2
47.74 m2
62.05 m2
78.89 m2
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Išlaidos buto šildymui
Statybininkų pr. 8
Statybininkų pr. 6
21.27 EUR
30.46 EUR
39.59 EUR
50.33 EUR

27.29 EUR
39.08 EUR
50.8 EUR
64.58 EUR

Kokius darbus bendrija atliko per 2015 metus?
1. Pakeista namo įvadinio karšto vandens avarinės būklės vamzdžio atkarpa
(381,80 EUR)
2. Pakeistas lietaus kanalizacijos stovai 4, 2, 5 laiptinėse (484,65 EUR).
3. 4 laiptinėje pakeistas gyvatukų stovas (46, 49, 52, 55, 58) butuose.
4. Pakeista pagrindinė namo magistralinė nuotekų vamzdyno atkarpa 2
laiptinėje (370,00 EUR).
5. Atliktas langų keitimas laiptinėse (pakeisti 56 namo laiptinių langai) bei atlikta langų išorės bei vidaus
apdaila) (9030 EUR).
6. Atliktas rūsio langų keitimas (pakeisti 62 rūsio langai) bei atlikti po blokų pjovimo ir daužymo, vidaus
blokų atstatymo- apdailos darbai) (5409,50 EUR).
7. Pakeisti laiptinės šviestuvai 6 laiptinės trečiam aukšte, 4 laiptinės 2 aukšte, pakeisti laiptinių išorėje
esantys šviestuvai pirmoje ir penktoje laiptinėse.
8. Rekonstruotas karšto vandens paruošimo mazgas (206,80 EUR).
9. Pakeistos avarinės būklės karšto vandens magistralinio vamzdyno atkarpos.
10. Vaizdo kamerų sistema (715 EUR).
Šiuo metu ties namo viduriu yra sumontuotos 2 vaizdo stebėjimo kameros, prijungtos prie vaizdo įrašymo
ir transliavimo internetu įrenginio, kurios stebi įėjimą į laiptines ir automobilių stovėjimo aikšteles. Iki 2016 m.
balandžio mėnesio vidurio bendrija ant namo kraštų sumontuos dar dvi vaizdo stebėjimo kameras, iškabins
informacines lenteles, jog teritorija stebima vaizdo kameromis. Taip pat sudarys interneto prieigą prie
nufilmuotų ir saugomų vaizdo įrašų kiekvienam buto savininkui, jog įvykus incidentui ar nusikaltimui,
kiekvienas galėtų peržiūrėti vaizdo archyve esančią nufilmuotą medžiagą. Tokiu būdu bendrija nori pasiųsti
aiškią žinią potencialiems nusikaltėliams ir viešosios tvarkos pažeidėjams, jog bendrijos teritorija nėra palanki
terpė nusikaltimams bei viešosios tvarkos pažeidimams daryti.

Kokius svarbiausius pastato priežiūros darbus
bendrija atliko per 4 metus?
1) Atliktas laiptinių ir rūsio šviestuvų keitimas (laiptinėse sumontuoti nauji šviestuvai
su judesio jutikliais, sumontuoti nauji šviestuvai ties laiptinių įėjimais, pakeisti beveik
visi šviestuvai namo rūsyje).
2) Nudažyti įėjimų turėklai, rūsio bei laiptinių durys, pastiprintos stogelius laikančios
konstrukcijos.
3) Atlikta šilumos punkto rekonstrukcija, rekonstruota šildymo bei karšto vandens paruošimo sistema.
4) Ant kiekvieno šildymo stovo (iš viso 36) sumontuoti balansiniai, ventiliai, nauji šildymo stovų uždarymo bei
termofikato išleidimo vožtuvai.
5) Sumontuoti ketvirtiniai namo šildymo sistemos balansavimo ventiliai.
6) Atliktas naujų radiatorių laiptinėse sumontavimas.
7) Sumontuoti nauji rankiniai nuorinimo vožtuvai visuose senuose radiatoriuose visuose penkto aukšto butuose.
8) Atlikta namo įvadinio skydo elektros skydo renovacija.
9) Atlikta laiptinėse esančių elektros skydų renovacija (pakeisti laidai, sumontuoti nauji apsauginiai elektros
apsaugos įrenginiai).
10) Pakeistas pagrindinis magistralinis namo nuotekų vamzdynas 2 ir 3 laiptinėse.
11) Pakeisti gyvatukų stovai 5 laiptinėje (61, 64, 67, 70, 73, 62, 65, 68, 71, 74 butuose), 4 laiptinėje (46, 49, 52,
55, 58 butuose) 1 laiptinėje (1, 4, 10, 13 butuose).
12) Pakeista dalis nuotekų stovo (13, 10, 7 butuose).
13) Atlikti lietaus nuotekų stovų pakeitimo darbai (2, 3, 4, 5, 6 laiptinėse).
14) Pakeisti namo laiptinių langai (56 vnt.).
15) Pakeisti rūsio langai (62 vnt.).
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Bendrijos administravimo kaštai

Kiek kainuoja karšto vandens paruošimas Statybininkų pr. 8 ir Statybininkų
pr. 6 namuose?

Tradiciškai palyginsime du šalia vienas kito esančius namus
Statybininkų pr. 6, ir mūsų (Statybininkų pr.8) namą. Namai pastatyti,
tais pačiais metais pagal tą patį tipinį daugiabučių namų projektą, su
vienoda inžinerine infrastruktūra.
Palyginimui abiejų namų 2015 metų
administravimo sąskaitos (1 ir 2 lentelės).

paskutinio

Laikotarpis

mėnesio

 Reikėtų atkreipti dėmesį, kad į bendrijos administravimo
mokestį įeina mokestis už vidaus laiptinių bei lauko teritorijos valymą, o bendrijos bendro naudojimo
elektros mokestis yra įskaičiuotas į šilumos bei elektros priežiūrą.
Mokesčio pavadinimas
Administravimo mokestis

Priskaičiuota
33.34 m2 butui
3.41 EUR

Priskaičiuota
47.74 m2 butui
4.88 EUR

Priskaičiuota
62.05 m2 butui
6.35 EUR

Priskaičiuota
78.89 m2 butui
8.07 EUR

Šilumos, elektros bei
vandentiekio ūkio priežiūra

1.29 EUR

1.84 EUR

2.40 EUR

3.05 EUR

IŠ VISO

4.23 EUR

6.05 EUR

7.87 EUR

10.01 EUR

1 lentelė. Sąskaitos butų savininkams už Statybininkų pr. 8 namo administravimą 2015 metų gruodį.

Mokesčio pavadinimas
Administravimas
Eksploatacija
Šildymo sistemų priežiūra
Kiemų teritorijos priežiūra

Priskaičiuota
33.34 m2 butui

Priskaičiuota
47.74 m2 butui

Priskaičiuota
62.05 m2 butui

Priskaičiuota
78.89 m2 butui

1.95 EUR
0.82 EUR

2.80 EUR
1.17 EUR

3.63 EUR
1.52 EUR

4.62 EUR
1.94 EUR

1.63 EUR

2.34 EUR

3.04 EUR

3.87 EUR

1.58 EUR

2.26 EUR

2.94 EUR

3.74 EUR

Už bendrų patalpų
apšvietimą
0.27 EUR
0.39 EUR
0.50 EUR
0.64 EUR
IŠ VISO
6.25 EUR
8.96 EUR
11.63 EUR
14.81 EUR
2 lentelė. Sąskaitos butų savininkams už Statybininkų pr. 6 namo administravimą 2015 metų gruodį.
Išvada: Statybininkų pr. 6 namo butų savininkai moka brangiau 48 % už namo administravimą
nei Statybininkų pr.8 butų savininkai.
Lyginant administravimo kainą, dar reikėtų pridėti, kad Statybininkų pr. 6 name, kai kurių laiptinių
butų savininkai papildomai moka apie du eurus siekiantį laiptinių valymo mokestį valytojai. Butų savininkai,
kurie šio mokesčio nemoka, laiptines valosi patys.
Statybininkų pr. 8 name visi surinkti pinigai už šilumos, elektros bei vandentiekio ūkio priežiūrą 100%
yra panaudojami tinklų inžinerinei būklei gerinti, tuo tarpu Statybininkų pr. 6 name surinkti pinigai už
šildymo sistemų priežiūrą tiesiog atitenka UAB „Sobo sistemos”.
 Šiuose palyginimuose nėra įtrauktos įmokos į kaupiamąjį fondą. Statybininkų pr.8 name įmokų
dydį ir atliekamus darbus nustato patys bendrijos nariai visuotinio susirinkimo metu (paskutinio tokio
susirinkimo metu buvo nuspręsta pakeisti laiptinių ir rūsio langus, sumontuoti lauko vaizdo stebėjimo
sistemą, vandentiekio karšto vandens įvado atkarpą).
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1 m3 karšto vandens paruošimo
kaina Statybininkų pr. 8 name

1 m3 karšto vandens paruošimo
kaina Statybininkų pr. 6 name

2015 m. liepa

2.07 EUR

2.51 EUR

2015 m. rugpjūtis

1.49 EUR

2.26 EUR

2015 m. rugsėjis

1.93 EUR

2.94 EUR

2015 m. spalis

1.91 EUR

2.68 EUR

2015 m. lapkritis

2.32 EUR

3.25 EUR

2015 m. gruodis

2.60 EUR

3.65 EUR

2016 m. sausis

2.70 EUR

3.78 EUR

2016 m. vasaris

2.75 EUR

3.86 EUR

Nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. kovo karšto vandens paruošimo
kaina Statybininkų pr. 8 name yra 40% žemesnė nei Statybininkų pr. 6
name. Daugiau informacijos apie kiekvieną namą galite rasti internete
http://www.klenergija.lt/silumos-kokybe-jusu-name.

Kaip panaudotas surinktas administravimo
mokestis?
•
•
•

Per 2015 metus DNSB „Aštuntas namas“ valdybos pirmininkui išmokėjo 1032,32 EUR, valytojai
1704,18 EUR, buvusiai bendrijos buhalterei 739,78 EUR atlyginimus „į rankas”.
Per 2015 metus DNSB „Aštuntas namas” SODRAI sumokėjo 4780,22 EUR mokesčių.
Per 2015 metus bendrija sumokėjo valstybinei mokesčių inspekcijai 360,68 EUR mokesčių.

Kiek uždirbo bendrijos darbuotojai per 2015 metus?
Pirmininkui („į rankas“)

Buhalterei („į rankas“)

Valytojai („į rankas“)

92.32 EUR
93.55 EUR
136.50 EUR
58.78 EUR
93.55 EUR
136.50 EUR
92.32 EUR
93.55 EUR
136.50 EUR
92.32 EUR
459.14 EUR
136.50 EUR
92.32 EUR
136.50 EUR
92.32 EUR
136.50 EUR
92.32 EUR
147.88 EUR
92.32 EUR
147.88 EUR
59.87 EUR
147.88 EUR
83.93 EUR
147.88 EUR
92.32 EUR
147.88 EUR
92.32 EUR
147.88 EUR
91.09 EUR
103.51 EUR
157.90 EUR
91.09 EUR
Bendrijos pirmininko vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2015 metus sudarė 86,12 EUR.
Bendrijos valytojos mėnesinis atlyginimas per 2015 metus per metus sudarė 142,19 EUR.
Bendrijos buhalterės mėnesinis atlyginimas per 2015 metus per metus sudarė 61,69 EUR (paskutinį
mėn. bendrija sumokėjo buhalterei kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas).

2015 m. sausis
2015 m. vasaris
2015 m. kovas
2015 m. balandis
2015 m. gegužė
2015 m. birželis
2015 m. liepa
2015 m. rugpjūtis
2015 m. rugsėjis
2015 m. spalis
2015 m. lapkritis
2015 m. gruodis
2016 m. sausis
2016 m. vasaris

•
•
•
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