
Nr. ?re. _

Daugiabudirl narnq savininkq pi5kes" istatai

Bendroji dalis

Daugiabudiq namq savini:nkg bendrija ({.oliau vadinarna - bendrija} ,.Rurnpiikes,, yra ..... . .".:i.,savininkams bendrosios ttuosavybEs teise priklausandio turto O""gi"brii,,iu-u,*u*r.ore -- .vaidymo budas. Ji steigiama iiq namri burrl ir negyvenamqiq patarpq savininri\.
Bcndrijai priklausantys namai: a 4 --

" RySininkq 6,
e xysrnrnkq d.
Bendrijos buveine yra R1'Eininkq 6.

9:!g*:; yra ju{dinis asntuo, turintis antspaudq. -}i gali rureti s4skaitas Lietuvos R.espublik'sir kitq valstybiq bankuosc' Juridinio asmens status4 bendrija igyja po jos istatrl iregiskavinromiesto savjvaldyheje.
savo vcikioje bendrija va'dovau"iasi Lietuvos Respublikcs daugiabudiq namq savininkq
bcndrijq isragnnu, kitais fstagmais, teises aktais ir bendrijos istatais.
Bendrija negali bnti imoniq sreigeja.
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I.
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J.

Act-

Bcndrijos nariai yra siq nannq butq ir ncg)rvenamqiil patalpq savininkai.

Pagrindiniai bendrijos veiklos uidaviniai 
I nlmq beridrojo naridojirnc FaraIFq, bendrojo

naudoj imo in2inerines {rangas, narno boldro.jo naudojimo konstrukcijoi p.irzir*, y
cksploatavirnas, rer:nonta.s, renovacija, prfskirto iemds skllpo tvarkymaE bendrrl nrokejirno ,

isipareigojimq rykdyrnas, kiq bendrq ieisiil bei interes4 gyoir*.u i, *pru"g*. 
-,,

I

\.nhi*n
-\^l*



5.

ISendrijos teises ir pareigos

Bcndrija turi teisg:
5. l. vykdyti istatuosc nurnaryrE vciklq;
5.2, tureti sqskaitas Lietuvos Respublikos ir kitq valsrybiq bankuose;
5.3, valdyti ir naudoti.lai priklausanti LurrE bei lesas ii.;ais disponuoii;
J:4. nusl.atytEia tvarka statyti arba perstatyti statinius, skirtus bendrijos poreikiams;
5'5. valdyti ir naudoti bendrojo naudojimo patalpas, namo konstrukcijur i. i*inrring irang4;5.6. gauti kreditus;
5 '7 ' jungtis su kitomis bendrijomis arba reorganizruotis i maZesnes bendrijas, steigti namq, buh

savininkq bendriiq sqjungas (asociacijas) arba prieiq prisijungti.

Bcndrija privalo:
6.l. eksploatuoti ir remontuoti namus, jq inzinering irangq ir teritorij4;
6.2. laikyis gyvenamqjq patalpq techninio eksploatavimo taisykliq ir normq, prie5gaisrines

saugos, sanitarijos ir gamtosaugos reikaiavimq;
laiku moketi istatynq nustafrfus mokesdius ir rinkliavas;
atsakyti uZ savo prie,voles.

o.

6.3.

6.4,

f.i1!."i.l.Sili cksp.loatuoti namE (, namus) savo jegomis, samdyti darbuotojus arba sudaryti sutartis su
.iuil'diniais ir fiziniais asmenimis dil namo (namu) prieZiuros ir mokesdiq ui komunalines paslaugas
skaidiavinio.
Pcrimusi namq (namus), bendrija sprendZia klausim4 delgyventojq sutardiq su Sinam* (namus)
cksploanrojandia organizacija persvarstymo ir naujq bendrijos sutarfiq sudarymo.
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licndrijos nnniai, jq tcis0s ir pareigos

[]ctrdri.los rutriai vt'lt Sio itttttto (tt;itttii;)irrrtr; ir ncgyvcitirrnqiq llatalllq savirrirrkai (toliau rurlirrlrpi ,
nitnru patalprl savirtirtkai). Bcrrclri.io"ie "iie turi po victtil balsq. IJettclrasavirrinkai. kurienrs puralpl
priklauso hcrrclrosios dalines tttutsavvbes teise. tttri susitarti tarpusavl,.ic" kulis iS"irl atsr()\,ilps
lrcrrdri.ioic. llcrtrlr"itsuvirrittktl ittsl()vilri benilri.io.ic tirri victril bals4..luritliniarns lsrncrrinrs
(savivalclvbci. [rriorrctns. istaigorns, orgartiz-aciionrs] alstovaLlia rlustatytida tvarka igalioti ilsgtcp\.s.
Bcnclri.ios rtario lciscs ir llareigas rtattto patalpq sai,itrinkai igv.ia nuo benclri_ios istatq ircgisrrarirrro
dicnos artra nuo nuusavyrbcs teisris ipatalpas benclriios natne atsiraclinro dienos. Fizirris asnluo.
csanlis bcrrclri.ios nariu. gali nustatyl4ja tvarka igalioti victtr.ie savqs dalvvauti bendri.iris vciklo.ic

kitq asrtrcni. Nanru llatalltq savirtirtko praSyntas ar sutikirtras tapti hendri.ios rrariu ncrcik;rlirrsas.

llurdri.ios rtrriai rcgistruo.iattti rurfitl r0gistravirttc kltygo.fc: tturoclutttas rrario virrciu.s ir'pavulde'.

ul,vcnarrro.ji vieta (.iirridirriq itsrllcr"rtl- pavadinirtias ir adrcsas). t'tuusav.vbis igiiirno paurintlas ir

duta. trcrrclri.jos rrariui rtuo.savybi's tcise priklattsartiit; patallrq plotas ir.io sarrtykio sLr riso rurrrr,,

gvvcnarrrr"liq ir rrcg;-venarntliq partalpq plotu proccntine iSraiSka. ISi plot4 neiskaitornas bcrrdroio
rurtrdtri irtto pittltlptt plotits.
Narysti. lrcrtr.lt'i.ioic llirsibligia..tturiui ttctckits ttuosnvyircs tcises i visits bcltdt'i.i()ic turclls
qvvenan"rilsias ir rrcgvvcnarntlsitts; patalpas. ilendriios nariui pardavus arba kitaip perlcitius saro

turinras llatalpas. taip llat.iant ntir"us. r'r:triLt ttllttpa tas patalpas igiiqs ar pavclclc"irls asrttuti..lciru
iSbrrauktie.ii rrariai tr"rl0.io bcndrijai kokiq nors isiskolinintq ir $iq isiskolirrirnrl ttc'ra grrlirrtvbc's ii 1rr

iiieSkoti. isiskoIinipnrs a1:nroka irsbratrktriiq nariq teisiq 1:ereme.iai.

Ilendri.ios narYs turi teisQ:

i1,.1. {alvvauti ircndri.ios nariq liLrsirinkitnuose. rinkti iLbiiti iSrinktas ibendri.ios vaicivbil ir
'!. |5,izi.itiS kprnisiiil. teikti pasirilyttrus berldri.ios veikios i:lausirtiais:

I L2. tlirhti lrcrrclri.ioic pagal tlarbo sLltilrli:

I 1.3. gltiti irrlirrrrrirci.itlupic bcnrlri-ios vciklil..ios irkilrq"huktq, turtq. le'iits l'rci korttuttitlirtiu puslutruu

it' ttitttro cksplr.rlttitt,,ittttl tttokcstitts:

11.4. rrusfarytt!1 tvurku pcrplanuoti ir pcrtvarkyti tttrosavybcs tcise ltriklarrsanCias patalpir.s.

Be ndri.ios narvs llrivitltl:
ll.l . lirikytis lrcrtdri.ios istatUl
12.2. vykclyti Scrrclri^ios isiparcigo.iirnu.s. bcnrlri.ios valdylnu ir korrtrolcs irrstituci.itl ttittut'irttus:

I2.3. tlitlvvitttli bcntlri.ios vcikloie;

11.1. suuguti ir tuusoti lrcriclriili ir"ios ttariatns priklarrslrttI itrrt4l

12.5. kas rnc*csi atsiskaityti su bcnclrija uZ konrunalinius patarttavirttus ir suteiktas paslaugits.

rttokcti ttttslAlvlas irrtokas ir rilrkliavas:

13.6. uT.likri'ti. kad lsrncrrys. kuric naudcr.iasi.io pttalportris. laik.v*tqsi hcrrclriios istitttt it'trrrrtt,'

vidittts tvilt'ktts tlrisykIiq:
lj.7'IcistirctlttrttttrtrIi.itllrittitIll..rsccsatltiql.lcttdtrr.itrttatttlrliittttlirrZirlcr-irrqirlrrruil"tikr'irrtilrllskltittls

prictaistl clttotttcttis:

l2.li. ir.r1.,la,rr,,r.kr.rrls. pcrtvarkyclelnlas ilr rsnrontuoclanras savo tttritttits ltatalltas. rtcliabl.sirtti kittr

ir.ralpq. lrcrrtllr.iq pauclo.iiluo patalpq. hettdro.io ttarrdoiinro in-i-inerincs irartgos hilklc's'

rrcptTcisti lliklrrCitiiq ttitttltt kotlstrtrkci.iq:

ll.g. ikcis4arrrlrs. 1r,rr.rlu,,illrrrirs., rlor,unoclarttts al kitliP llcrlcisclittttils sitv() l)ittilll)ils kitrtttt llzirtiirrrr

,r..itrr.irlirri.rrr irsrluriui, prirrrciti bcrrdri.ios vnltlybli l.raldytoiui; ir atsiskilit-Yti str bctttlri.iir Lrz

5is,,u,1y 1rri0v.lc.s. llcrylri_jris vairlvbai (viilrlytoiui) Si ilrfornlaci.iil palcikilttttit rltittr'

l')
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Benclrijos tnrtas ir le5os

Bcndrijos turt4 sudaro uZ bendrijos ie5as pirktos ar kitaip teisetai igytos gyvenamosios ir
ncgyvenamosios patalpos bei kitos mrrterialines vertybes.
Bcndrijos lc5as sudaro:
14.1. tikslines imokos (eksploatavim,o, remonto ir kt.);
14.2. imokos, susijusios su bendrijos veikla;
l4'3. pajamos, gautos disponucjant bencrijos turtu arba vaidant bendrojo naudojimo patalpas;
14.4. valstybes, savivaldybes, juridiniq ar fiziniq asmenq parama, labdara.
Daugiabudio namo bendrojo naudojinro patalpos, bendrojo naudojimo inZinerine iranga, bendrojo
naudojomo konstrukcijos priklar:so visiems namo savininkams bendrosios dalines nuosawbes teise.
Kickvicno savininko dalis bendrijoje nuosavybeje yra proporcinga nirosavybis teise jam
priklausandiq patalpq plotui.
Savininko ina5as bendrosios nuosavytres remontui nustatomas vis4 iSlaidq surn4 dauginant iS
savininkui nuosavybes teise priklausaniirtr patalpg ploto santykio su viso namo gyvenamqjq ir
negyvenamqiq patalpq plotu, jeigu bendrijos nariq susirinkirnas nenusprendiia kitaip.
Bendrijos nariai gali prisideti ir nepiniginiais (turtiniais) lna5ais, kuriq lvertinimo tvark4 nustaro
bendrijos nariq susirinkimas.
Disponavimo bendrijos leiomis tvarkil nustato bendrijos narirl susirinkimas.
Bendrijos fikiniai metai nustatomi nuo sausio 1 dienos iki gruodZio 3l dienos.

.\
Bendri.,jos valdymo organai

Bendrijos valdymo organai yra bendri.ios nariq susirinkimas ir bendrijos vaidyba arba valdytojas.
Bendrijos nariq susirinkimas gali nustatlrti atstovavirno kvotas, iSrinkti igaliotinius, vietoje nariq
susirinkimo Saukti igaliotiniq susirinklLmq ir pavesti jam dali arba visas savo teises.
19. l. Bendrijos igaliotiniai i5rinkti visuotiniame nariq susirinkime; I (vienas ) lgaliotinis nuo

40 (keturiasdeiim) bendrijos nrmiq.
19.2. Visuotinis susirinkimas perduoda savo funkcr3as igaliotiniq susirinkimui .

Bendrijos nariq (lgaliotiniq) susirinkinro ir bendrijos valdybos (valdytojo) nurarimai jq
kompetencijos klausimais yra privalonri visiems bendrijos nariams.

15.

16.
t1

r8.

19.

/tt



21.

Benrlrij os nariq susirinkimas

Auk5diausias bendrijos valdymo organas yra bendrijos narir4 susirinkimas, kuris turi teisg:

21.t. keisti ir papildyti bendrijos istatus, atsiZvelgdamas i Siuos (tipinius) istatus;

Zl.2. rinkti ir at5aukti valdybq arba valdytoj4 ir revizijos kornisijq arba revizoriq;

21.3. nustatyti apmokann4 darbuotojrl apmokejimo tvark4;

21.4. vertinii Uendrijos valdybos veikl4, metine ataskait4 ir revizijos komisijos (revizoriaus) pateikt4

iSvadq apie bendrijos ftnansinq veiklq;

21.5. nustatytitiksliniq in okq ir irnokri, susijusiq su bendrijos veikla, dydZius, jq rnokejimo ir

naudojimo tvark4;

21.6. nusratyti gyvenamqjq ir negyvenamqjq pataipq savininkq atsiskaitymo uZ pastato

eksplo atavim4 kornunaline s paslaugas tvark4;

21,7, priimti sprendimus del ginrdijamu narystes bendrijoje klausimq;

*t,{}. iprgsti disponavimo bendrijos turtu ir leScmis klausimus;

X.q. priieitus kviesti el:spertus patikrinti bendrijos finansing veikl4;

zGP. nustatyi bendrijos namo vidaus tvarkos taisykles;

z r . r r. sprEsti bendrijos stojimo i sqjungas (asociacijas), i3stojimo i5 jq, bendrijos reorganizavimo

klausimus;

Bcndrijos nariq susirinkinrus Saukia bendrijos valdyba (valdytojas) islatug.qg nustafyta rvarka, be*' ne

rcdiau kaip kartq pei metus.Sii'iirinkimas taip pat turi bilti suSauktas, kai to reikalauja revizijos

konrisija (revizorius) arba ne maZiau kaip 114 bendrijos narirl (igaliotiniq). Apie ivyksiantl

susi,riniinia nariai inform'.iojami rastu, ir paskelbiama susirinkimo darbotvarke'

;;;ilij;, nariqlusirinkinas laikomas teisetu, jeigu jame dalyvzuja ne maZiau kaip puse bendrijos

nariq,ilaliotiniq susirinkfuras- jei;gu jame daiyvauja ne maiiau kaip 213 igaliotiniq.Neatvykus i

susirinkim4 nustagrtam na,;:iq staidiui, per dvi savaites gali buti Saukiamas pakartotinis susirinkimas,

kuris yra teisetas, jeigu ja:ne dalyvauja ne mairau kup lla nariE arba 1/2 igaiiotiniq.

Susirinkimo nutarimii yra teiseti, jeigu uZ juos balsavo daugiau kaip puse susirinkirne dalyraujandiq

bendrij os nariq(igaliotiniq).

i))'--'|
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24.

Bendrijos valdyba arba valdytojas

Bendrijos valdyba yra bendrijos valdymo organas, vadovaujantis bendrijos veiklai tarp bendrijos nariq

(igaliotiniq) susirinkimq. Valdyba renkama ns maiiau kaip i5 trijq bondrijos nariq ne ilgesniam kaip

i,"i,{ nr*tq laikotarpiui. Valdybos nariq kadencijq skaidius neribojanras. Su bendrijos vaidybos nariais

clarbo sutartis nesudaroma. Bendrijos valdytojas renkamas i5 valdybos nariq arba atskirai.

Su bendrijos valdytoju ga.li birti sadaryta darbo sutartis'

Bendrijos valdybos posedZiai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maZiau kaip 2/3 valdybos narirtr.

Valdybos nutarimai yra teiseti jei;gu uZ juos balsavo daugiau kaip puse posedyje dalyvaujandiq

valdybos nariri.

Bend.jos valdytojas (pinnininkar;) organizuoja valdybos darbq, atstovauja bendrijos valdybai ir

bendrijai. Bendrijos valdyba arba vaidytojas yra pavaldts ji i5rinkusiam organui ir vykdo visas jiems

pavestas funkcijas.

Bcndrijos valdytojas (pirmininkas) :

77.1. vykdo bendrijos nariq (lgaliotiniq) susirinkimri nutarimus;

27 .2. oiganizuoja narno, jo inZinerines irangos eksploatavimq, teritorijos prieZiurq;

2j.3. UenOri.ios vardu sudaro sutariis ir kitus sandorius, skelbia konkursus didesnes apimties rangos

darbams;
21.4. priima i darbq ir atleidZia ir3 jo darbuotojus;

27.s. iengia bendrijos planus, pqiamrl ir i5laidq sqrnatq, ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su

I bendrijos veikla.

27.6. organizuoja raiwedybos ir s4skaitybos tvarkymq;

zj .j . ekiploatuojant pastatus bendrijos jegomis, nustato bendrijos nariq bei jq Seimos nariq darbo

s4naudas ir jq lskaifymo i jmokas tvark4;

27 .8. disponuoja bendrijos leSortis, esandiomis banke jos sqskaitoje;

27.9. Uenariios nariq susirinkimui nutarus, sudaro kredito sutartis;

27.10. atsako uZ bendrijos [king ir finansing veikl4;

27 .ll . sprendZia kitus i5kilusius klausirnus'

25.

26.
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28.

/v.

30.

Bendrijos veiklos kontrole ir gindrtr nagrinejimas

Bcndrijos veikl4 kontruoliuoja revizijos komisija (revizorius). Jos nariq skaidiq nustato ir ne daugiau

kaip rrejiems merams renka bendrijos nariq susirinkimas. Revizijos komisijos nariais (revizoriumi)

negali uuti benorijos valdybos nariai ir asrnenys, kuriuos su valdybos nariais(pirmininku)sieja artimi

giminystes ar svainystes ry$iai'

i."uiriio, komisija (revizorius), tureciama pagristq praneSim4 apie vaidybos(valdytojo)veiklos

tr.kumus, turi teisg kiekvienu metu patikrinti valdybos (valdytojo) veikl4. Jeigu nustotoma

pazcidimq, tikrinimo medziaga perduodama svarstyti bendrijos nariq susirinkimui.

irasibaigus ukiniams metams, rerri:zijos komisija (revizorius) atlieka iSsamq veiklos patikrinim4,

vertinaj4 ir teikia isvadq apie bendrijos finansinE veikr4. vardyba (valdytojas) privaio pateikti

revizij oi kornisij ai (revizoriui) pa;li5kinimus ir dokurnentus.

valstybes institucijos turi teisg lstalymq nustatyta tvarka kontroriuoti bendrijos veikl4' '" ' '

Ginius tarp bendrijos ir jos ouriq, taip pat rarp padirl bendijos nariq, bendrijos ir kitq juridiniq"ar

fizinitl asmenq sprendZia teismas' 
I

patalpq savininkrl skolos;rz namo eksploatavirno i5laidas ir komunalines paslaugas isieikomos

istatymq nustatyta tvarka'

Nauji istatai priimti visuotiniame bendrijos nariq susirinkime

jl
)L.\G

33.

tsendrijss rsorganizavimas ir Likvidavimas

34. Ben'diijabendrijbs nariq susirinkimo nutarimu gali jungtis su kita bendrija arba issiskaidyti i

mazesnes u."a.,:"r, jeiju kiekviena is jq gali veikti atskirame'.irame (namuose). Reorganizuotos

il;ij;; istatai ""iiubttEle 
tvarkil regiitruojarni miesto (rajono) savivaldvbeje' Reorganizavus

bendrij4, jos teises ir prievoles pt.ti* reorganizuotai bendrijai (bendrijoms) nuo jos 0q) istatq

iregistfavimo dignos' 1 : L^-r;:^ ^*t.^ L.i+oin ionr iEn,rr^re
35. Bendrijos r.in^ p"ribaigia nugri,rvus nam?, kuriame yta bendija, arba kitaip jam i$nykus'

36. Bendrija gali buti likviduota, jeigu sumazejgs nariq skaidius nesudaro istatymo nustafrto minimalaus

skaidiaus, arba teismo sprendimu, jeigu bendrijos veikla prieStarauja istatyrnams'

37. Bendrijos 
""royu" 

r"aldytojas) islitusi bencrrijos rurt4 ir le5as pirmiausia panaudoja atsiskaityti uz

darb4 ,u s**do*ui, ouruu"tojais, po io up*otu isiskolinimus kreditoriarrrs. Likusios lesos ir turtas

padaiinami buvusiems bendrijos nariams proporcingai jq inasams.
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