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Daugiabuiiq namg savininkq bendrija,oRumpi5k€s..

ISTATAI

Bendroji dalis
Bendrijos pavadinimas: Daugiabudiq namq savininkq bendrija,,Rumpiskes.. Klaipeda (toliau
- Bendrija).

Sutrumpintas pavadinimas : DNSB,,Rumpi5kes...

Bendriia veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikoscivilinio kodekso (toliau Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos daugiabudiq
gyvenamqiq rulmrl ir kitos paskirties pastatq savininkq bendrijq istatymo (toliau - Bendrijq
istatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe) nutarimq, kitq teises
aktq ir Siq fstatq.

Bendrija yra ribotos civilines atsakomybes pelno nesiekiantis iuridinis asmuo.
Bendrijos teisine forma - bendrija.

Bendrijos valdomi, naudojarni ir priziurimi bendrosios dalines nuosavybes teises objektai yra
daugiabudiuose g)ryenamuosiuose namuose (toliau kartu - Pastatas), esandiuose: Klaipedos
sav., Klaipddos m., Ry5ininkq 2 unikalus numeris:

RySininkq 4 unikalus numeris:

Ry5ininkq 6 unikalus numeris:

Ry5ininktl 8 unikalus numeris:

Rumpi5kes 27 unikalus numeris:

Bendrija turi maZiausiai dvji s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose ar
kitose kredito istaigose. MaZiausiai viena i5 jrl yra ,,kaupiamqjr+ tesq s4skaita.,, kurioje
kaupiamos ir patikejimo teise valdomos butq ir kitq patalpq savininkq leSos, iskaitant le5oi,
skirtos Pastato ar jo bendrojo naudojimo objektq atnaujinimui.

Bendrijos steigimo tikslas: igyvendinti Pastato butq ir kitq patalpq savininkq (toliau -patalpq savininkai) teises ir: pareigas, susijusias su jiems priklausandiq bendrosios dalines
nuosavybes teises objektq valdymu, naudojimu ir prieZi[ra.

Bendrijos uZdaviniai:

9.1. Organizuoti Pastato bendrojo naudojimo patalpq, bendrojo naudojimo inZinerines
irangos, konstrukcijq prie:Liir4, eksploatavim4, remont4 ir renovacij4, Fastatui priskirto
Zemds sklypo tvarkym4.

9.2- lgyvendinti Pastato naudojimo ir prieZiuros privalomuosius reikalavimus.

9.3. Priimti sprendimus del Bendrijos administravimo budo ir bendrojo naudojimo objektq
technines prieZiuros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo, ir juos iglvendinti.

9.4. Organizuoti patalpq savininkq sprendimq priemim4 ir igvendinim4 del pastato ar jo
dalies atnaujinimo priemoniq.

9.5. Organizuoti patal44 sarvininkq sprendimq priemim4 ir igyvendinim4 del patalpq
savininkq bendryjq interesq tenkinimo.
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9'6. Ginti Bendrijos nariq ir kitq Pastato patalpq savininkq, nesandiq Bendrijos nariais
(toliau -- ne Bendrijos nariai) interesus, susijusius su Bendrijos veiklos sfera, reiksti
ie5kinius teismuose jq interesams ginti.

9.7- [ttartkti patalpq savininkus i aktyvq savo interesq atstovavim4 ir gynim4 per Bendrijos
isitraukim4 i daugiabudiq namq patalpq savininkq interesq gruplq lsalies, regioml, miestq
B'sto valdymo ir prieZilros subjektus jungiandiq asociacijqj 

""it 
ia.

Bendrijos teis6s ir pareigos

10' Bendrij a gali i$'ti ir tureti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios nepriestarauja Bendrijq
istatymui it: kitiems teises aktams, Bendrijos istatams, Bendrijos steigimo tikslui ir
uZdaviniamsi.

I 1. Bendrija turi teisg:

1 1.1. vykdyti istatymuose ir Bendrijos istatuose numa[rt4 veikl4;

1r.2. turetiL s4skaitas Lietuvos Respublikos ir kitq valstybiq bankuose;

11.3. valdl4i ir naudoti jai priklausantiturtqbei lesas ir jais disponuoti;

ll.4- valdl'ti ir naudoti bendrojo naudojimo patalpas, namo konstrukcijas ir inZinering
irang4;

11.5. gauti kreditus, pirkti ar kitokiu budu isigy.ti turt4, reikaling4 Bendrijos veiklai, ji
parduoti;

I 1.6. jungtis su kitomis bendrijomis, steigti bendrijq s4jungas (asociacijas) arba i jas istoti;
r1.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos teises aktq nustaf5rtatvarka.

12. Bendrija privzrlo:

12.1. eksploatuoti ir remontuoti nam4, jo inZinering irang4, organizuoti
naudojimo objektq ir jam priskirto Zemes sklypo valdym4, prieiiurl ir
planuoti ir kaupti lesas Siems darbams atlikti;

12.2. laikytis gyvenamqiq patalpq techninio eksploatavimo
prieSgaisrines saugos;

taisykliq ir nonnq,

T2.3. laikytis sanitarijos ir gamtosaugos reikalavimq;

12.4- laiku moketi istatyrnq ir kitrl teises aktq nustat5rtus mokesdius ir rinkliavas;

12.5. atsakfi uZ savo prievoles.

1 3. Bendrij ai draudLiama:

13.1. Bendrijos le5as naudoti sprendZiant teisminius gindus tarp Bendrijos valdymo organo
ir Bendrijos nariq del Bendrijos valdymo klausimq ir kitiems, negu yra nustatlrta
Bendrij os istatuose, tikslams ;

I3.2. teikti paskolas, garantuoti, laiduoti, ikeisti Bendrijos turt4 ar kitaip uZtikrinti kitq
asmenq prrievoliq r,ykdym4.

Bendrijos nariai, jq teis6s ir pareigos

14. Narystes Bendrijoje s4lygos.

14.1. Visi Elendrijos steigejai - patalpq savininkai, kurie pritarl Bendrijos steigimui, nuo
Bendrijos iregistravimo dienos yra Bendrijos nariai.

14.2. Bendrijos nariu gali b[ti veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, nuosavybes teise

namo bendrojo
kitoki tvarkym4,



valdantis butqirlar kitas patalpas, esandius pastate.

14.3. I Bendrij4 istojama ir i5 jos i5stojama asmens pra5ymu ir kitais Siuose istatuose
nurodyta.is pagrindais bei s4lygomis.

14.3.1. r\smuo, nuosavybes teise valdantis but4 irlar kitas patalpas, esandius pastate,
tampa Bendrijos nariu nuo pra5ymo istoti i Bendrija iteikimo bendrijos pirmininkui
dienos. Naryste iforminama, irasant asmeni iBendrijos nariq s4rasq.

14.3.2- l\smuo, pateikgs pra5ym4 i5stoti i5 Bendrijos, laikomas isstojusiu iS jos nuo
prievolliq, susijusiq su naryste Bendrijoje, ir,ykdymo dienos. Isstojimas iforminamas
Bendriios pirmininko siprendimu arba ira5u Bendrijos nariq registravimo s4ra5e.

14.3.3. l\smuo praranda. Bendrijos nario
pagrindu jis turejo teisg i bendrosios
Pastate.

14.4. Naryr;te Bendrijoje pasibaigia Bendrij4 likvidavus, o taip pat fiziniam asmeniui -
Bendrijos nariui, mirus; juridini asmeni - Bendrijos nari, likvidavus arba reorganizavus.

Bendrijos niariq ar jq atstorrq s4raSo duomenys tikslinami ne rediau kaip kart4 per metus.
Siame s4ra5e nurodoma:

15.1. nario' - fizinio asmens, vardas, pavarde, telefono numeris, adresas korespondencijai,
elektroninis adresas;

15.2. nario - juridinio asmens, pavadinimas, kodas, buveine, juridinio asmens atstovo
vardas, pavarde, telefono numeris, elektroninis adresas;

15.3. asmens istojimo iBendrijos narius data;

15.4. infomnacija apie notaLri5kai igaliotqkitq asmeni, atstov4 pagal istatym4, turinti teisg
dallwauti Bendrijos veikloje Bendrijos nario vardu, ar asmeni, su kuriuo Bendrijos narys
yra sudargs balsavimo teises perleidimo sutarti (vardas, pavarde, telefono numeris,
adresas korespondencijai, elektroninis adresas, igaliojimo ar sutarties sudarymo data ir
galiojimo terminas, perleistq teisiq ir pareigq apimtys);

15.5. narystes Bendrijoje pasibaigimo data, kai naryste Bendrijoje pasibaigia arba
nutraukia:ma.

16. Bendrijos narys turi teisg:

16'1. balsuoti Bendrijos visuotiniame susirinkime, teikti pasi[lymus ir gauti informacij4
Bendrijos veiklos ir va.ldymo klausimais. Pra5ym4 pateikti atitinkam4 informacij4
Bendrijos narys pateikia. Bendrijos pirmininkui pasira5ytinai arba registruotu lai5ku
(Bendrijor; buveines adr:esu). Informacija Bendrijos nariui pateikiama nemokamai,
i5skyrus faktines del tokio informacijos pateikimo patirtas i5laidas (dokumentq
kopijavimo ir pan. i5laidos). Informacija Bendrijos nariui turi buti pateikta ne veliau kaip
pet 20 (dvide5imt) kalerrdoriniq dienq nuo pra5ymo pateikimo ir faktiniq i5laidq, jei
tokios buvo patirtos, apmokejimo dienos. Su pageidar1ama informacija Bendrijos nariui
gali bfti sudarytos galirnybes susipaZinti Bendrijos buveines patalpose, dalyvaujant
Bendrij os pirmininkui ;

16.2. rinkti ir buti iSrinktais Bendrijos pirmininku, Bendrijos valdybos ir kitq Bendrijos
organq nariu;

16.3. balsavimo teises perle'idimo ra5ytine sutartimi perleisti kitam asmeniui teisg balsuoti
Bendrijos nariq susirinki.muose; sutartimi gali buti perleistos ir kitos Bendrijos nario
turimos neturtines teisds, i5skyrus i5imting Bendrijos nario pasyvi4f4 teisg buti i5rinktam
Bendrijos valdymo ar kito organo nariu; balsavimo teises perleidimo sutartis isigalioja
nuo jos turinio atskleidimo Bendrijos pirmininkui;

status4, jam netekus nuosavybes teisiq, kuriq
dalines nuosavybes teises objektus, esandius

t5.



16.4' igalioti kit4 asmeni dalyvauti Bendrijos veikloje jo vardu, nurodydamas igaliojimo
termin4 ir igaliojimu suteikiamq teisiq ir pareigq apimti. Sis igaliojimas turi b[ti
patvirtintas notaro;

16.5. iSstoti i5 Bendrijos

16.6. igvr:ndinti kitas Bendrijq istatymo ir kitq teises aktq nustatlrtas teises.

17. Bendrijos narys privalo:

17.I- laikytis Bendrijos isttatq, dalyvauti Bendrijos nariq susirinkimuose, vykdyti Bendrijos
organq sprendimus;

17 .2. dalyrrauti Bendrijos veikloje;

17.3- tinkamai naudoti ir priZiureti nuosalybes teise jam priklausandias patalpas;

17.4. tausc,ti Bendrijos turt4 ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis namo vidaus tvarkos ir
Zemes slJlpo prieZilros taisykliq, uZtikrinti, kad Siq taisykliq laikytqsi jo Seimos nariai ir
j o patalp q nuomininkai;

17.5. r,1'kd.yti kitas Bendrijq istatymo ir kitq teises aktq numatytas pareigas.

18. Patalpq savininko teises ir ptreigos, nepriklausandios nuo narystes Bendrijoje.

18.1. Patalpq savininkas turi teisg:

18.1.1. be balsavimo teises dalyvauti Bendrijos visuotiniame susirinkime, teikti
pasi[lymus ir Bendrijos istatq 16.1 punkte nustaty.ta tvarka gauti informacij4 Bendrijos
veiklos ir valdymo klausimais;

18.1.2. is;toti i Bendrij4;

18.1.3. gauti informacij4 apie nustatl'tas imokas bendrosios dalines nuosavybds teises
objektams i5laikl'ti ir i5saugoti (remontuoti), kaupiam4sias le5as pastatui (pastatams)
atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatq) prieLiira ir naudojimu susijusias
imokas;

18.1.4. reikalauti, kad Brondrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektq naudojimas ir
prieliurla uZtikrintq butq ir kitq patalpq (pastatq) savininkq teisiq igvendinim4 ir
atitiktq jq teisetus interr:sus;

18.1.5. br: kitq butq ir kitq patalpq (pastatq) savininkq sutikimo imtis b[tinq priemoniri,
kad buLtq iSvengta Zalos ar pa5alinta gresme bendrojo naudojimo objektams, ir
kreipdamiesi i Bendrij4 ra5tu reikalauti i5 kitq butq ir kitq patalpq (pastatq) savininkq
atlyginti patirtas i5laidas proporcingai jq daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje;

18.1.6. apskqsti Bendrijos valdymo organq, visuotinio susirinkimo ir patalpq savininkq
susirinl.imo sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustat5rtatvarka;

18.I.7. strsipaZinti su Bendrijos organq nariq s4ra5u ir gauti Bendrijos organq nariq
kontaktinius duomenis;

18.1.8. igalioti kit4 asme:ni atstovauti jr1 interesams palaikant santykius su Bendrija ir jos
valdymo organais del bendrosios dalines nuosalybes teises objektq naudojimo,
valdymo, prieZilros ir atnaujinimo, nurodydami igaliojimo termin4, teisiq ir pareigq
apimti. Sis igaliojimas turi buti patvirtintas notaro;

18.1.9. fgyvendinti kitas lSendrijq istatyme ir kituose teises aktuose nustatytas teises.

18.2. Patalpq savininkas privalo:

18.2.1. \f'kdyti Bendrijos organq, butq ir kitq patalpq savininkq susirinkimrl sprendimus
del bendrojo naudojimo objektq valdyrno, naudojimo, prieZifros ir atnaujinimo;

18.2.2. teises aktq ir Berrdrijos organq nustafrta tvarka apmoketi bendrojo naudojimo



objektq i5laikymo ir naudojimosi jais i5laidas, moketi mokesdius, rinkliavas ir kitas

fmokas; i kaupiamuosius Bendrijos fondus;

18.2.3. tausoti, tinkamai naudoti ir priZifireti bendrojo naudojimo objektus;

18.2.4. savavali5kai, be Bendrijos pirmininko ar jo igalioto asmens leidimo nereguliuoti,
nekeisl.i, neremontuoti namo bendrosios inZinerines irangos, bendrqjq konstrukcijq ir
bendrojo naudoj imo patalpq;

18.2.5. laikinai i5vykdarnas, i3nuomavgs arba kitaip patikejgs kitam asmeniui naudoti
savo patalpas, prane5ti Bendrijos pirmininkui, kaip bus uZtikrinta galimybe prireikus
patekti i savininkui priklausandias patalpas;

18.2.6. lraikytis kitq Bendrijq istatyme ir kituose istatymuose bei teises aktuose nustaftq
reikalavimu.

Bendrijos organai

19. Auk5diausias;is Bendrijos o,rganas yra Visuotinis bendrijos nariq susirinkimas (toliau -
SusirinkimaLs).

20. Bendrijos valdymo organai yra Bendrijos valdyba ir Bendrijos pirmininkas.

21. Bendrijos vidaus kontrolesi funkcijai atlikti Bendrijoje samdoma imone teikianti Sias

paslaugas..

Visuottinis bendrijos nariq susirinkimas

22. Susirinkimo kompetencija:

22.1. keidia Bendrijos istatus;

22.2. renka ir at5aukia Bendrijos pirminink4 bei Bendrijos valdybos narius;

223. renka ir at5aukia revi:zoriq ir tvirtina revizoriaus darbo tvarkos apraiq;

22.4. priima sprendimus ddl Bendrijos administravimo bUdo ir bendrojo naudojimo objektq
nuolatines technines prie;Zilros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo;

225. gali priimti sprendimi4 del Bendrijos finansinio audito atlikimo;

22.6. igalioja vien4 i5 Benrlrijos nariq Bendrijos vardu pasira5lti darbo sutarti su Bendrijos
pirmininliu, nustato Benilrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygas ir darbo uZmokesti;

22.7. tvirtina imokq, skirrtq Bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektq
nuolatines technines prieZirlros (eksploatavimo) ar kitoms iSlaidoms apmoketi, tarifus;

imokas arrba jq apskaidiavimo tvark4 kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo

objektq atnaujinimo fondLui arba investiciniam naujq bendrosios dalines nuosavybes teises

objektq suklrimo fondui sudaryti ir nustato Siq le5q naudojimo tvark4;

22.8. tvirtirra metinE Bendrijos pajamq ir i5laidq s4mat1;

22.9. tvirtirra bendrojo naurlojimo objektq apralq;

22.10. priirna sprendimus del le5q bendrojo naudojimo objektams atnaujinti skolinimosi
arba kitq kreditiniq isipareigoj imq;

22.IL tvirtina kitas imoka.s, susijusias su Bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo

objektq naudojimu ir prie:Llura;

22.12. tvirtina metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir Bendrijos veiklos meting ataskait4;

22.13. priirna sprendimus del Bendrijos stojimo i asociacijas ar kitas visuomenines



organrzaclias ir i5stojimo i5 jq;

22.14. priima sprendimus reorganizuoti arba rikviduoti Bendrii4;

22.15. renlca ar at5aukia Bendrijos likvidatoriq;

22.16. priima sprendimus del nuostoliq, atsiradusiq del Bendrijos Dkines veiklos, dengimo
ir Zalos aLtlyginimo.

23. Susirinkimar; gali priimti sprendimus ir kitais klausimais, jeigu jie
Bendrij os organq kompetencijai.

priskirti kitq

Visuotinio Bendrijos narirl susiirinkimo Saukimo, organizavimo ir balsavimo jame tvarka.
Sprendimq pridmimas

24. Susirinkimus; Saukia Bendrijos pirmininkas arba Bendrijos valdyba.

25. Prane5im4 alpie Saukiam4 Susirinkim4 Sio straipsnio Bendrijos pirmininkas arba Bendrijos
valdyba turi ne veliau kaip prieS 14 (keturiolika) dienq iki Susirinkimo dienos paskeibti
Bendrijos skelbimq lentoje arba kitose gerai matomose vietose bei i5metomi i paSto deZutes.
Prane5ime nrodoma: Susirinkimo vieta, data ir laikas, Susirinkimo darbotvarke ir siulomq
sprendimq projektai , kur ir kokiu laiku galima susipaZinti su sprendimq projektais.

26. Jeigu Susirinkimo darbotvarl<eje numagta rinkti ar at5aukti Bendrijos valdymo organ4, keisti
Bendrijos istatus ar svarsff.i Bendrijos rcorganizavimo ar likvidavimo klausimus, meting
Bendrijos pajiamq ir i5laidq :;qmatE, apie Susirinkim4 Bendrijos nariams pranesama rastu Siq
istatq skirsnio Bendrijos praneiimai ir skerbimai nustatl'ta tvarka.

27. Susirinkimas turi bUti Saukiamas kasmet ne veliau kaip per 3 (tris) mdnesius pasibaigus
finansiniams metams. Kiekviename Susirinkime iSrenkamas Susirinkimo pirmininkas ir
sekretorius.

28. Susirinkime rlalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasira5ytinai Susirinkimo dalyviq
s4raSe. Susirinkimo dalyviq s4ra54 pasira5o Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

29. Susirinkimas yra teisetas ir lgali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip puse
Bendrijos narirl. Jeigu kvorurno nera, laikoma, kad Susirinkimas neir,yko, ir ne anksdiau kaip
po dviejq savaidiq turi bDti su5auktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisg svarsryti ir
priimti sprendimus pagal nei'vykusio Susirinkimo darbotvarkg. Pakartotinis Susirinkimas yra
teisetas, kai jerne dallvauja daugiau kaip ketvirtadalis Bendrijos nariq.

30. Susirinkimo sprendimai yra teiseti, kai ul juos balsuoja daugiau kaip puse Susirinkime
dallvaujandiq Bendrijos nariq. Susirinkimo sprendimai del Bendrijos istatq pakeitimo, del
Bendrijos valdymo organo a:ba Bendrijos valdymo organo nariq rinkimo ar at5aukimo, del
Bendrijos rcorganizavimo ar likvidavimo yra teiseti, jeigu uZ juos balsavo daugiau kaip du
treddal iai vi sq Susirinkime dallvauj andiq Bendrij o s nariq.

31' Susirinkime k.iekvienas Bendrijos narys turi vien4 bals4, nepaisant to, kiek jam nuosar,ybes
teise priklauso Nekilnojamoj,c turto registre iregistruotq nuosalybes teises objektq, esandiq
Pastate.

32. Susirinkimai turi buti pro,tokoluojami. Susirinkimo protokol4 pasira5o Susirinkimo
pirmininkas ir sekretorius.

33. Susirinkimo protokolas turi buti parengtas ir pasira5ltas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Susirinkimo dienos. Prie Susirinkimo protokolo pridedamas Sio Susirinkimo
dalyviq sqra5aLs, igaliojimai ir: kiti dokumentai, patvirtinantys teisg balsuoti Bendrijos narirl
vardu Susirinkime, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad Bendrijos nariams buvo prane5ta
apie Saukiam4 Susirinkim4.

nera



I5anks;tinis nuomonds ra5tu parei5kimas

34. Susirinkimo darbotvarkes l,Jausimais Bendrijos narys gali i5 anksto ra5tu pareik5ti savo
nuomong. llai galima atliikti pasirinktinai: vietoje, kurioje susipaZistama su busimo
Susirinkimo dokumentais, darbotvarke ir siDlomais projektais, o taip pat faksu, elektroniniu
lai5ku persirurdiant pasira5yt4 ir nuskenuot4 ra5t4 arba pasira5yt4 raSt4 uZklijuotame voke
iteikiant (nusiundiant) Susirinkimo organizatoriui. Nuomond parei5kiama raStu, aiskiai
nurodant, ko kiam sprendimu.i narys pritar ia arba nepritaria.

35. I5 anksto rairtu pareiSkg nuomong Bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujandiais Susirinkime,
registruojami Susirinkimo dalyviq s4ra5e irjq balsai iskaitomi i balsavimo rezultatus.

36. Bendrijos neriq prane5imai apie i5 anksto pareik5t4 nuomong
protokolo.

Slapl;o balsavimo Susirinkime tvarka

37. Slaptas balsaLvimas Susirink.ime yra privalomas klausimais, del kuriq nors vienas Bendrijos
narys pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip de5imtadalis Susirinkime
dallvaujandiq Bendrijos nariq. Slaptas balsavimas organizuojamas ir vykdomas Sia tvarka:

37 .1. Susirinkime daroma pertrauka;

37.2. paruo5iami slapto balsavimo biuleteniai, kuriuose ira5omas balsavimui pateiktas
klausimal; ir du balsavimo variantai: ,,pritariu", ,,nepritariu'o;

37.3. Susirinkimo dalyviai balsuoja iSreik5dami savo nuomong padarydarrri atLymq ties
pasirinktu sprendimu: ,,pritariu" arba ,,nepritariu"; biuletenis su tokia atlyma imetamas i
balsavimui skirt4 urn4;

37.4. i ,r-4 imetami ir i5ankstines nuomones tuo klausimu parei5kimo uZklijuoti vokai.

37.5. Susirinkimo pirminirrkas suveda balsavimo rezultatus, iformina juos protokolu ir
paskelbia protokolo turin;i Susirinkimui.

Pastato ar jo dallies patalpq savininkq susirinkimq organizavimas, sprendimq pridmimas

38. Pastato ar jo dalies patalpq savininkq susirinkimai organizuojami mutatis mutandis laikantis
Siuose istatuose nustat5rtos Slusirinkimo Saukimo, organizavimo ir balsavimo jame tvarkos,
nepaleidLiant". Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nolmq ir Sio straipsnio norrnas

i gywendinandiq tei ses aktq, i skaitant Bendrij q istatymo.

39. Pastato ar jo dalies patalpq savininkq susirinkimuose sprendimai priimami pagal Civilinio
kodekso 4.85 straipsnio ir Bendrijq istatymo 12 straipsnio normas.

40. Pastato ar jo dalies patalpq savininkq susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsq, kiek
jam nuosalybes teise priklauso Nekilnojamojo turto registre iregistruotq nuosalrybes teises
objektq, esanr5iq Pastate (ar jo dalyje).

Balsavimq ra5tu tvarka

4l.Bendrijos nariq balsavimas ra5tu vykdomas Vyriausybes fgaliotos institucijos nustatlrta

tvarka, atsrLvelgiant i Bendrijq istatyme itvirtintus apribojimus.

42.Bendrrjos nariq balsavimas vykdomas taip:

42.1. Balsa'rimo organizat<>rius apie rengiam4 Balsavim4 paskelbia Bendrijos skelbimq
lentoje arba kitose gerai matomose vietose ir parengia Bendrijos nariq balsavimo raStu

biuleteni;



42.2. Balsavimo biuleteni balsavimo organizatorius Bendrijos nariams iteikia asmeniSkai
pasira5ant Balsavimo biuleteniq i5davimo lape arba i5siundia registruotu lai5ku. Bendrijos
nariui nepriklausomai nuo to, kiek jam nuosavybes teise priklauso Nekilnojamojo turto
registre iregistruotq nuosa'vybes teises objektq Bendrijai priklausandiame
(priklausandiuose) pastatre (pastatuose), iteikiamas vienas Balsavimo biuletenis. Kartu su
Balsavimo biuleteniu gali bDti pateikiami papildomi dokumentai, kuriuose pateikiama
informacija, paai5kinanti ar pagrindLianti sillom4 sprendim4 ir laukiamus rezultatus;

42.3. gavg JBalsavimo biule:teni, Bendrijos nariai (ar jq igalioti asmenys) turi ne veliau kaip
per 2 (dvi) savaites nuo Sio biuletenio iteikimo dienos ji gr4linti Balsavimo organizatoriui
uZpildg qrmq,,pritariu" ar ,,nepritariu". UZpildyt4 Balsavimo biuletenipasira5o Bendrijos
narys ar j o igaliotas asmuto. Kai Bendrijos narys yra juridinis asmuo, pasira5o jo igaliotas
atstovas. Pasira5ant Balsavimo biuleteni nurodomas pasira5iusio asmens vardas ir
pavardd, taip pat priderlamas igaliojimas veikti frzinio ar juridinio asmens vardu.
Negaliojandiais laikomi neuZpildyti ir (ar) Bendrijos nariq nepasira5yti ar pasira5yti
neturint igaliojimo Balsavimo biuleteniai;

42.4. uiplldy1 Balsavimo biuleteniBendrijos narys turi grpzinti imesdamas i specialiai tam
irengt4 balsadeZg gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato bendrojo naudojimo
patalpose (laiptineje, hole ir t. t.) ar atsiqsti pa5tu arba kitu Balsavimo biuletenyje
nurodytu bDdu perduoti Balsavimo organizatoriui. Balsavimo biuleteniai i5 balsadeZes
i5imami ir pa5tu ar kitu llalsavimo biuletenyje nurodytu budu gauti vokai su Balsavimo
biuleteniais atple5iami dalyvauj ant balsq skaidiavimo komisijai;

42.5. Balsa'r,imo rezultatus skaidiuoja Balsavimo organtzatoiaus sprendimu ne maiiau kaip 3

(tnjr+) asmerul sudary-ta bak;q skaidiavimo komisija;

42.6. Balsavimo rczultatai iforminami ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Balsavimo dienos balsq skaidiavimo komisijos protokolu. Protokole turi buti nurodyta
balsq skaidiavimo komisijos posedZio data, svarstomas klausimas, iteiktq (iSsiqstq) ir
gautq, ne6laliojandiq biuleteniq skaidius, balsavimo rczultatai, priimtas sprendimas ar ne.
Protokol4 pasira5o balsq skaidiavimo komisijos pirmininkas ir nariai. PasiraSytas
protokolas; registruojamas teisds aktq nustatytatvarka ir dedamas i atskir4 byl4;

42.7. protokolai saugomi ne trumpiau kaip 5 (penki) metai. Pasira5yto protokolo kopija
vie5ai skelbiama Bendrijos nariams ir patalpq (pastatq) savininkams g).venamojo namo
skelbimq lentoje . Kiekvieno Bendrijos nario reikalavimu turi buti i5duodama protokolo
kopija. Bzrlsavimo biulete,niai saugomi ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus. Bendrijos
nariams priimant daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) sprendimus,
Balsavimo biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip 3(trejus) metus;

42.8. Balsar,imas laikomas rneivykusiu, jeigu iki Balsavimo biuleteniuose nurodyto termino
pabaigos lryqLintq Balsavimo biuleteniq skaidius yra maZesnis uL ll2 (puse) visq i5duotq
Balsavimo biuleteniq. Pakartotinis Balsavimas tuo padiu klausimu gali b[ti
organizuojtamas ne anksdirau kaip po 2 (dviejq) savaidiq nuo nefvykusio Balsavimo dienos
ir laikomas ivykusiu, ka)i grfiintq Balsavimo biuleteniq skaidius yra didesnis xZ Il4
(ketvirtadalis) visq i5duotq Balsavimo biuleteniq.

Bendrijosi pirmininkas ir Bendrijos valdyba

43. Bendrij a iryja civilines teises,, prisiima civilines pareigas ir jas iglvendina per savo valdymo
organus:

43.I. Bendrijos pirminink4;

43.2. Bendrijos valdyb4;

Bendrijos pirnrininkas kartu y:a ir Bendrijos valdybos pirmininkas.



44. Bendrijos pirminink4 renka ir i5 pareigq at5aukia, tvirtina Bendrijos pirmininko pareigybes
apra5ym4 ir nustato Bendrijos pirmininko darbo uZmokesti Susirinkimas 3 (trijq) metq
laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijrl skaidius neribojamas. Bendrijos pirmininkas
pradeda eiti pareigas nuo i5rinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenusta{ta
kitaip.

45. Darbo sutart[ su Bendrijos pirmininku, Sios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukima)
pasira5o Sus.irinkimo igaliotas asmuo.

46. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi istatymais, Vyriausybds nutarimais, kitais
teises aktais. Bendrijos istatais, Bendrijos pirmininko pareigybes apia5ymu ir Susirinkimo
sprendimais.

47. Bendrijos prirmininkas organizuoja Bendrijos veikl4, igyvendindamas Bendrijos tikslus,
priima i darb4 ir atleidLia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.

48. Bendrijos pirmininkas yra atsakingas:

48.1. Bendrijos veiklos organizavim4 ir jos tikslq igyvendinim4;
48.2. metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio ir Bendrijos veiklos metines ataskaitos

parengim4;

48.3. sutarties su audito imone sudarym4, kai yra priimtas Susirinkimo sprendimas del
Bendrijosi finansinio audito atlikimo;

48.4. inforrnacijos ir dokumentq pateikim4 Susirinkimui Bendrijq istatymo nustatytais
atvej ais arba Susirinkimo pra5yrnu;

48.5. Bendrijos dokumentq ir duomenq pateikim4 Juridiniq asmenq registro tvarkyojui;

48.6. infomnacijos pateikin:14 butq ir kitq patalpq (pastatq) savininkams jq pra5ymu;

48.7. Bendrijos nariq s4raSo sudarym4 ir tvarkym4;

48.8. Bendrojo naudojimo objektq apra5o sudarym4 ir tvarkym4;

48.9. Samdo asmeni ar imong pastato, jo priklausiniq ir Pastato bendrojo naudojimo objektq
technines prieZiuros organizavim4, Sios prieZiuros dokumentq parengim4, pildym4 ir
tvarkyrn4,, taip pat bendr:ojo naudojimo Zem6s sklypo (sklypq) naudojim4 ir tvarkym4
pagal istatymr4 ir kitq teis,ss aktq reikalavimus;

48.10. Pastato bendrojo naudojimo objektq atnaujinimo metinirl ir ilgalaikiq planq projektq
parengimrl ir jq pateikimq Susirinkimui (valdybai);

48.11. butq ir kitq patalpr4 savininkq kaupiamqjq le5q s4skaitos tvarkym4 ir Siq le5q
naudojim4 pagal paskirti;

48.12. Benclrijos metinirl p4jamq ir i5laidq s4matos sudarym4 ir jos pateikim4 Susirinkimui
(valdybai);

48.13. dokumentq pateikim4 Bendrijos revizoriui ir (ar) auditoriui.

49. Bendrijos pirmininkas taip p'at atsako uZ butq ir kitq patalpq savininkq ra5tu jam pateiktq
pra5ymq, skundq ir kitq dolkumentq registravim4 bei nagrinejam4. Bendrijos pirmininkas
privalo per 1i0 (deSimt) darbo dienq nuo buto ar kitq patalpq savininko kreipimosi gavimo
dienos suteikli i5sami4 infcrrmacij4 apie Bendrijos organq sprendimus, Bendrijos turt4,
kaupiam4sias le5as, imokas ir kitus privalomus mokejimus, susijusius su Bendrijos veikla.

50. Bendrijos pinnininkas atsako uL jarn Susirinkimo pavestq ir teises aktuose nustaftq funkcijq
tinkam4 atliklim4. Bendrijos pirmininkas privalo atlyginti Bendrijai nuostolius, atsiradusius
del jo sprendimq, priimtq paLeidLiant 5i ir kitus Lietuvos Respublikos istatymus, taip paI
Bendrijos istatus.



51. Bendrijai atstovauja, Bendrijos vardu veikia ir sandorius Bendrijos vardu sudaro Bendrijos
pirmininkas.

52. Bendrijos valdyb4 sudaro 6 ('Se5i) nariai, t. y. Bendrijos pirmininkas ir dar 5 (penki) Bendrijos
valdybos nariai.

53. Bendrijos va.ldyb4 renka Susirinkimas 3 (trijq) metq laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu
gali bUti renl,amas tik fizinis asmuo, turintis but4 ar kitas patalpas Pastate. Bendrijos valdybos
nario kadencijq skaidius neriboj amas.

54' Bendrijos valdybos narys 6;ali atsistatydinti i5 pareigq apie tai ne veliau kaip pries 14
(keturiolika) dienq raStu ispe.jgs Bendrijos valdyb4.

55. Bendrijos valldyba atlieka Sias funkciias:

55.1. Saukia Susirinkimus;

55.2- svarslo ir teikia Susirinkimui tvirtinti Bendrijos [kines veiklos metinius ir ilgalaikius
planus, prljamq ir i5laidq s4matas, finansiniq ataskaitq rinkinius ir kiekvienq metrl veiklos
ataskait4;

55.3. svarsto ir tvirtina Ilendrijos valdymo struktrJr4, darbuotojq (i5skyrus Bendrijos
valdymo rcrgane) pareigybes irjq darbo uZmokesti;

55.4. svarsto ir teikia Susiirinkimui tvirtinti bendrojo naudojimo objektq apraiq, pastato
vidaus tvtrkos taisykles;

55.5. svarsto ir teikia Susirinkimui tvirtinti pasiulymus del le5q kaupimo, kaupiamqjq
imokq dydZio ir le5q skolinimosi Pastatui atnaujinti. Parengti sprendimq del Bendrijos
Dkines veriklos ar administravimo budo projektai turi uZtikrinti istatymuose ir kituose
teises akttrose nustat5rtq bendrojo naudojimo objektq naudojimo ir prieZi[ros privalomqjq
reikalavinrq igvendinim4;

55.6. analizwja ir vertina Bendrijos finansing buklg ir Bendrijos ukines veiklos rezultatus;

55.7. tvirtina paslaugq ir rangos darbq pirkimo s4lygas ir pirkimo ataskaitas;

56. Bendrijos vallybos darbo tvarrka nustatoma jos priimtame darbo reglamente.

57. Bendrijos valdybos posedZiuLs Saukia Bendrijos pirmininkas. Bendrijos valdybos posedZio
Saukimo iniciiafvos teisE turi kiekvienas Bendrijos valdybos na.rys.

58. Bendrijos val,Cybos sprendimai priimami valdybos nariq balsq dauguma vardiniu balsavimu.
Kiekvienas Bendrijos valdytros narys turi po vien4 bals4. Jeigu balsuojant del Bendrijos
valdybos sprendimo balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas.
Bendrijos valdybos narys savo vali4 del sprendimo gali pareik5ti i5 anksto ra5tu.

59. Bendrijos valdybos posedis y:a teisdtas ir valdyba gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja
daugiau kaip du treddaliai JBendrijos valdybos nariq. I5 anksto ra5tu parei5kg nuomong
Bendrijos val,Jybos nariai laikomi dalyvaujandiais Bendrijos valdybos posedyje ir jq balsai

iskaitomi i bal savimo rezultatus.

60. Bendrijos va.ldybos posedZiai protokoluojami. Bendrijos valdybos posedZiq protokolai
saugomi teiser; aktq nustatlrt a'tv arka.

6l.Bendrijos valdyba atsako uZ. jn Susirinkimo pavestq ir teises aktuose nustaty'tq funkcijq
tinkam4 atlikirm4 ir Bendrijos finansing bUklg.

62. Bendrijos val,lybos nariai privalo atlyginti Bendrijai nuostolius, atsiradusius del valdybos
sprendimq, priimtr4 paLeidLietnt Bendrijos istatus, Bendrijq ir kitus Lietuvos Respublikos

istatymus. Bendrijos valdybos nariq prievole atlyginti Bendrijai nuostolius yra solidari. Nuo
pareigos atlyginti nuostolius atleidLiani tie Bendrijos valdybos nariai, kurie balsavo prie5
sprendim4, del kurio atsirado nuostoliai, arba nedalyvavo valdybos posedyje ji priimant ir per
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7 (septynias,t dienas po to, kai suZinoj o arba turejo suZinoti apie toki sprendim4, iteike
Bendrijos valldybai (pirmininkui) prie5taravim4 ra5tu del Sio sprendimo priemimo.

Bendrijos turtas ir l65os. Patalpg savininkq kaupiamosios l65os

63. Bendrijos turtas yra atskirtas nuo butq ir kitq patalpq savininkq turto.

64' Bendrijos tu-rtas yra Bendrijos le5omis ar kitais teisetais b[dais igytos materialines,
nematerialind:s ir finansines v.ertybes.

65. Butq ir kitq patalpq savininkai gali prisideti prie Bendrijos turto savo nepiniginiais turtiniais
inaSais. Siq ina5q ivertinimo Lv ark4nustato Susirinkimas.

66. Bendrijos leSas sudaro:

66.I- tikslir:Les butq ir kitq patalpq savininkq imokos, skirtos Bendrijos administravimo,
bendrojo .naudojimo objel<tq nuolatines technines prieZi[ros islaidoms apmoketi;

66.2. valstybes, savivaldybi:s ar kitq subjektq paramos le5os;

66.3. pajamos, gautos disponuojant Bendrijos turtu;

66.4. kitos negr4Zintinai gautos le5os.

67. Bendrija privalo tureti atskirer kaupiamqjq le5q s4skait4. Visos butq ir kitq patalpq savininkq
leSos, esandios kaupiamqiq 1e5q s4skaitoje, iskaitant ld5as, surinktas ir (arba) naudojamas
Pastato bendrojo naudojimo, objektams atnaujinti, i apskait4 itraukiamos ir tvarkomos
kiekvienam claugiabudiom namui ir kiekvienam butq ir kitq patalpq savininkui atskirai.
Vadovaujantir; Lietuvos Respublikos indelirl ir isipareigojimq investuotojams draudimo
istatymu, Bendrija, administruodama kaupiamqjq le5q s4skaitoje esandias l65as, veikia kaip
patiketinis, o indelininkais laikomi patiketojai - kiekvienas buto ar kitq patalpq savininkas,
kurio le5q dalis nustatoma paEal Bendrijos apskaitos duomenis. Kaupiamqjq leSq s4skaitoje
esandios kiekvieno indelinirrko - buto ar kitos patalpos savininko 1e5os, virsijandios
istatymuose nustatyt4 valstybes privalomai draudLiamE sum4, turi b[ti apdraustos istatymq
nustat)rta tvarka. I kaupiamqiu lesq s4skait4 dratdiiamanukreipti i5ieskojim4 pagal Bendrijos
ar bendrosios dalines nuosar,ybes teises subjektrl prievoles.

68. Tikslines, kaupiamosios ir kitos imokos, susijusios su Bendrijos veikla, nustatomos
vadovaujantis Bendrijos metine pajamq ir i5laidq s4mata bei ilgalaikiu bendrojo naudojimo
objektq atnauiinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modemizavimo planu, kur! tvirtina
Susirinkimas. Metine pajamr4 ir i5laidq s4mata Bendrijos valdybos sprendimu gali b[ti
patikslinta ivertinus sutartis surnamo prieZifiros ar remonto paslaugq teikejais.

69. {mokq dydis nustatomas proporcingai patalpq savininkq turimos nuosavybes daliai bendrojoje
nuosar.ybeje.

70. fmokq dydZiuLs apskaidiuoja Bendrijos valdyba arba sutarties pagrindu namo bendrojo
naudojimo objektq prieZiuros administravimo paslaugas teikianti imone, jeigu tokia sutartis
sudarlta Susiri nkimo sprendimu.

71. fmokos, susij:usies su bendrojo naudojimo objektq nuolatine technine priellira ir jos
administravimu, iskaitant prolhlaktini remont4, patalpq ir kiemo teritorijos valym4, Zeldiniq
prieiiir1, apsliaidiuojamos pa€al Siq darbq apraS4 ir atitinkam4 kalkuliacij4, kuri4 sudaro
Bendrijos vaklyba ir tvirtina Susirinkimas, arba rinkos vertg, krni nustatoma Susirinkimo
pavedimu, perlcant Sias paslaugas konkurso budu.

72. {mokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektq remontu ar rekonstrukcija, rykdoma pagal
teises aktq rLustaty'tus privaflomuosius statiniq naudojimo ir prieZiuros reikalavimus,
apskaidiuojamos pagal rinkos ,rertg, kuri nustatoma perkant Sias paslaugas konkurso budu.
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73. |mokos, susijusios su bend.rojo naudojimo objektq avarrjq likvidavimu ir lokalizavimu,
apskaidiuojarnos pagal fakting jq kain4, apskaidiuotq pagal nustatl-tqja tvarka patvirtintus
avanj q likvidlavimo tarnybq 1.arifus.

Bendrijos iikin€ - finansin€ veikla ir jos kontrold

74. Bendrijos finansiniai metai yra nuo sausio 01 dienos iki gruodZio 31 dienos imtinai.

75. Bendrij os metiniq finansiniq atskaitq rinkini tvirtina Susirinkimas.

76. Bendrijos mietiniq finansiniq atskaitq rinkini iki tvirtinimo Susirinkime turi patikrinti
Bendrijos re'vizorius. Susirinkimas gali nusprgsti samdyti audito imong Bendrijos metiniq
finansiniq alaskaitq auditui atlikti. Audito i5vados pateikiamos Bendrijos pirmininkui
(valdybai) ir Susirinkimui. Su audito i5vadomis turi teisg susipaZinti visi butq ir kitq patalpq
savininkai.

TT.Bendrijos revizoriq renka ir at5aukia Susirinkimas. Revizorius renkamas 4 metq laikotarpiui.
Revizoriaus l<adencijq skaidius neriboj amas.

78. Bendrijos revizoriumi nega.li bfti Bendrijos pirmininkas, Bendrijos valdybos nariai, jq
sutuoktiniai ar sugyventiniai., tarp pat asmenys, kuriuos su Bendrijos pirmininku ar Bendrijos
valdybos nariais sieja tevystes ar artimos giminystes rySiai (tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai),
broliai, seserys, taip pat sutuoktiniq ar sugyventiniq broliai, seserys, tevai (iteviai) ir vaikai
(ivaikiai).

79. Bendrijos rel'izorius:

79.1. tikrina Bendrijos fiking finansing veikl4;

79.2. finaru;iniams metamls pasibaigus, atlieka Bendrijos [kines finansinds veiklos ir
finansiniq ataskaitq patil<rinim4 (audit4), jas vertina ir savo i5vadas pateikia Bendrijos

pirmininl,:ui (valdybai) ir Susirinkimui;

79.3. privalo atlikti neeilini Bendrijos [kines finansines veiklos patikrinim4 (audit4), jeigu

to reikalauja daugiau kaip penktadalis Bendrijos nariq;

79.4. privalo patikrinti p'avienio daugiabudio namo butq ir kitq patalpq savininkq

kaupiamqrsias lesas ir jq panaudojim4, kai to pareikalauja daugiau kaip penktadalis to

daugiabu,Sio namo butq ir kitq patalpq savininkq. Siuo atveju Bendrijos revizorius

ataskait4 pateikia patikrirrimo iniciatoriams ir Susirinkimui.

80. Bendrijos valdymo organas privalo pateikti revizoriui arba auditoriui paai5kinimus ir visus

patikrinimui (auditui) atlikti reikalingus dokumentus. Bendrijos valdymo organui dtaudLiama

riboti Bendrijos lkines fiinansines veiklos patikrinim4 (audit4) atliekandiq subjektq

fgaliojimus ar kitaip trukdyi jq darb4.

81. Revizorius, rLustatgs Bendrijos fikines finansines veiklos paZeidimq, turi teisq reikalauti, kad

Bendrijos pirmininkas (valdvba) su5auktq neeilini Susirinkim4. Jeigu Bendrijos pirmininkas

(valdyba) per 30 (trisdesirnt) kalendoriniq dienq nuo Sio reikalavimo pateikimo dienos

Susirinkimo nesu5aukia, Susirinkim4 Saukia ir jo darbotvarkg nustato revizorius. Revizoriaus

isvados del Biendrijos flkines finansines veiklos paZeidimq pateikiamos Susirinkimui.

Berrdrijos pranelimai ir skelbimai

82. Pranesimq ir skelbimq paskelbimo tvarka:

82.1. Susirinkimq ir balsavimq ra5tu protokolai, taip pat visi bendro pobldZio Bendrijos

pranesimai ir skelbimai skelbiami viesai Bendrijos skelbimo lentose.

82.2. Indiviidualus pranesirmai ir skelbimai su asmens duomenimis iteikiami Bendrijos
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nariams (patalpq savininkams) per pa5to deZutes arba siundiami Bendrijos nariui jo
nurodltu elektroninio pa5to adresu.

82.3. Teisrno procesiniai dokumentai Bendrijos bylose iteikiami (skelbiami) LR CpK
nustat5rta tvarka.

82.4. Jeigu Lietuvos Respublikos teises aktai numato tam tikry prane5imq paskelbim4 vie5ai
spaudoj e, tokie pranesim ai skelbiami dienrastyj e Klaipeda.

83. Informavimo tvarka, kai infcrrmavimas privalomas rastu:

83.1. prane:Simai iteikiami Bendrijos nariams (patalpq savininkams) asmeni5kai jq
gyvenamojoje vietoje, o jq nesant - fizinio asmens pilnamediams Seimos nariams,
j uridinio asmens darbuotoj ams, pasira5ytinai;

83.2. taip p,al prane5imai gali buti iteikiami, imetant juos i atitinkamq butq ar kitos patalpos
savininktl pa5to deZutes, apie Sio veiksmo ir,ykdym4 sura5ant akt4, kuri pasira5o
Bendrijol; pirmininkas ir ne maLiaukaip 2 (du) Bendrijos nariai, arba surasant akt4 su 3
(trUD Bendrijos naritl paraSais, kai pranesim4 iteikia ne Bendrijos valdymo organas.

83.3' praneSimas ar skelbimas i5siundiamas registruotu pa5tu Bendrijos nario (patalpq
savininkc) gyvenamosios vietos adresu ar kitu adresu, jeigu Bendrilot nury, @atalpq
savininkas) yra raStu infirrmavgs Bendrijos valdymo organE apie kit4 adres4 dokirmeniq
iteikimui.

Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas

84. Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso, Bendrijq istatymo ir
kitq teises ak1.q nustatyta tvarlka.

Baigiamosios nuostatos

85. Bendrijos istatai keidiami Susirinkimo sprendimu. Sprendimas priimamas Siq fstatq nustatyta
tvarka.

86. Bendrijos buveine keidiama Bendrijos valdybos sprendimu, kuris priimamas Siq istatq ir
teises aktu nustafirta tvarka.

fstatai pasira51ti ir patvirtinti lfitrA-ffA]Bendrljos visuotiniame nariq susirinkime.

Visuotinio susirinkimo sekretorius
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