DNSB „AŠTUNTAS NAMAS" BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2014-03-22 Nr. 2013040601
Klaipėda
(vietovės pavadinimas)
Daugiabučio namo bendrijos narių skaičius (iš viso) - 46.
Dalyvauja:
25 bendrijos nariai (dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo). Kvorumui reikalingas balsų
skaičius pagal patvirtintus įstatus (bendrijos narių susirinkimui pusė, t.y. 23 nariai). Kvorumas yra,
susirinkimo nutarimai yra teisėti. 8 bendrijos nariai nebalsavo dienotvarkėje esančiais klausimais.

1. SVARSTYTA. Balsavimo bendrijos narių susirinkime tvarka ir balsų skaičiavimo komisijos
rinkimai, bendrijos narių pasiūlytų klausimų į darbotvarkę įtraukimas.
NUTARTA:
1. už susirinkimo darbotvarkėje esančius klausimus balsuojama atviru balsavimu,
susirinkime dalyvaujančių namo patalpų savininkų paprasta balsų dauguma, į susirinkimo
darbotvarkę papildomai įtraukti šiuos klausimus:
a) namo elektrinių paskirstymo skydų ir įvadinio namo paskirstymo skydų sutvarkymas;
b) namo šildymo sistemos projekto parengimo paruošimą;
c) problematiškiausių gyvatukų esančių name stovų sutvarkymą;
d) Nuotekų esančio bendrosiose rūsio patalpose pereinančio iš 3 laiptinės rūsio patalpų į 2
laiptinės rūsio patalpas sutvarkymas;
e) šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliavimas;

2. Balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti: Marius Bieliauskas, Liudmila Melchanova,
Augustinas Pranulis.

2. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
Susirinkimas bendru sutarimu susirinkimo pirmininku siūlo rinkti bendrijos narį Antaną Paulauską
(11 butas), susirinkimo sekretore Vincentą Kusienę (64 butas).
NUTARTA:
1. Susirinkimo pirmininku išrinkti Antaną Paulauską ("už" 17 balsų).
2. Susirinkimo sekretore išrinkti Vincentą Kusienę ("už" 17 balsų).

3. SVARSTYTA. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas.
NUTARTA. Pritarti revizinės komisijos ataskaitai ("už" 17 balsų).
4. SVARSTYTA. Namo elektrinių paskirstymo skydų ir įvadinio namo paskirstymo skydų
sutvarkymas.
Nutarta sutvarkyti namo elektrinius ir paskirstymo skydus ("už" 17 balsų).
5. SVARSTYTA. Namo šildymo sistemos projekto parengimas.
NUTARTA. Pritarti namo šildymo projekto paruošimui, LR atestuotų įmonių ( norminių teisės aktų
tvarka). Namo šildymo sistemos projekto parengimui skirti 800 litų. ("už" 17 balsų).

6. SVARSTYTA, problematiškiausių gyvatukų esančių name stovų sutvarkymas.
Nutarta pritarti problematiškiausių namo gyvatukų stovų sutvarkymui, tam tikslui skiriant 6000 Lt
("už" 17 balsų).
7. SVARSTYTA. Nuotekų esančio bendrosiose rūsio patalpose pereinančio iš 3 laiptinės rūsio
patalpų į 2 laiptinės rūsio patalpas sutvarkymas.
NUTARTA. Pritarti nuotekų vamzdyno atkarpos pereinančio iš 3 laiptinės rūsio patalpų į 2 laiptinės
rūsio patalpas dalies pakeitimui, tam skiriant 800 Lt. ("už" 17 balsų).
8. SVARSTYTA. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliavimas.
NUTARTA. Pritarti karšto vandens ir šildymo vamzdyno izoliavimui, esančių bendrosiose rūsio
patalpose ir techniniame namo koridoriuje tam skiriant ne daugiau kaip 10000 litų ("už" 17 balsų).
9. SVARSTYTA. Nudžiuvusių medžių, esančių prie Statybininkų pr. 8 namo, bei šakų, esančių
prie arba netoli gyventojų langų, apgenėjimas.
NUTARTA. Pritarti nudžiuvusių medžių, esančių prie Statybininkų pr. 8 namo, bei šakų, esančių
prie arba netoli gyventojų langų, apgenėjimui. Įgalioti DNSB „Aštuntas namas" valdybos
pirmininką, Antaną Paulauską, kreiptis raštu į Klaipėdos miesto savivaldybę dėl leidimo nupjauti
prie Statybininkų pr. 8 namo 6 laiptinės, esantį sudžiuvusį medį (kadangi jis kelia realią grėsmę pro
šalį einantiems žmonėms bei namo gyventojų turtui (automobiliams)), taip pat gauti leidimą
nugenėti medžių šakas, kurios trukdo šviesos patekimui į gyventojų butus,
("už" 17 balsų)
10. SVARSTYTA. Įmokos dydžio į kaupiamąjį fondą nustatymas.
NUTARTA. Nustatyti įmokos dydį į kaupiamąjį fondą, atsižvelgiant į priimtus bendrijos narių
sprendimus, t.y. tikslų įmokos dydį pavesti bendrijos valdybai atlikus pirminę apklausą dėl elektros
skydų sutvarkymo kainos.
Įmokos dydį į kaupiamąjį fondą nustatyti tokiu principu:
Įmokos dydį į kaupiamąjį fondą = ((Reikalinga pinigų suma elektrinių skydų sutvarkymui +
800Lt (reikalinga suma namo šildymo sistemos projekto parengimo paruošimui) + 6000Lt
(reikalinga pinigų suma problematiškiausiems gyvatukų stovams sutvarkyti) + 800Lt +10000Lt
(suma reikalinga šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliavimui))/12)/ 4599,46

11. SVARSTYTA. Namo valdymo organų rinkimai.
NUTARTA. Į revizinę komisiją išrinkti:
VincentąKusienę (64 butas); ("už" 17 balsų)
Birutę Bardauskienę (54 butas); ("už" 17 balsų);
Augustiną Pranulį (13 butas); ("už" 17 balsų);
Valdybos nariais išrinkti:
Antaną Paulauską (11 butas); ("už" 17 balsų),
Dovydą Vaitkų (23 butas); ("už" 17 balsų)
Emiliją Stanevičienę (34 butas);
("už" 17 balsų),
OlgąPuodžiuvienę (37 butas);
("už" 17 balsų),
Aleksandra Mordyskaja (48 butas); ("už" 17 balsų),
Ireną Reginą Tamošaitienę (58 butas);
("už" 16 balsų),
TatjanąKlimovą (65 butas);
("už" 17 balsų),
RaimondąRuzginą (84 butas)
("už" 17 balsų),
Egidijų Žižiūną (88 butas)
("už" 17 balsų).
Valdybos pirmininku išrinkti Antaną Paulauską (11 butas) ("už" 17 balsų)

12. SVARSTYTA. Bendrijos valdymo organų užregistravimas VĮ „Registrų centras".
NUTARTA. Įgalioti Antaną Paulauską (a.k. 38106131446) užregistruoti bendrijos valdymo
organus VĮ „Registrų centras",
("už" 17 balsai)

PRIDEDAMA:
~

' '

'

'

1

' Le, pasirašytas sąrašas.

Antanas Paulauskas

Vincenta Kusienė

