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DNSB,, Rumpi5kes"

lmones kodas L4I785769, Ryiininkq 6, Klaip6da

Iniciatyvines grupes nariai, Ryiininkq 8, Klaipeda LT-91118

miesto savivaldybei

" Rumpi5k6s"

laikantiu bendrijos 2Ot4 m.,

ku S. Rem6zai

RASTns Nq,,$\

Remiantis dabar galiojanfiq DNSB ,, RumpiSkds" istatq 21.5 punktu bendrijos nariq susirinkimas
teisq: " nustotytitiksliniq jmokq ir imokq, susijusiq su bendrijos veiklo, dydiius, jq mokejimo ir

tvorkq" ir punktu 2t.8"sprqsti disponavimo bendrijos turtu ir ldiomis klousimus".
pateikti bendrijos narirl susirinkimo protokolq arba igaliotiniq sr,rsirinkimo protokolq

kitq dokumentq, kuriuo buvo pritarta :

L. Mok6jimams ui parkavimo vietas AB "Klaip6dos vanduo" teritorijoje.
2. Mok€jimams AB,,Klaip6dos keleivinis transportas" ui parkavimq Klaip6dos mieste

,,raudonojoje zonoje".

atsakyti:
Koks ir kieno automobilis yra parkuojamas Siose parkavimo vietose.

Kokiu tikslu DNSB,,RumpiSkds" yra reikalinga parkavimo vieta Klaipddos mieste

,, raudonojoj e zonoje".

nas Masiulis Asta Jank[nien6

Antanas Ba

t6 Mureikien6

q praiau siqsti adresu: Ry5ininku 8-54, Klaip6da LT-9LL18; tel. 8686-07447; Vaida

iliauskaitd
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DNSB,, RumpiSkes"

lmones kodas L41785769, RySininkq 6, Klaipdda

Iniciatyvines grupes nariai, Ryiininkq 8, Klaip6da LT-g1118

t -?"

p6dos miesto savivaldybei

">@e4 -47RumpiSkds"

laikaniiu bendrijos

ininku

mEzai

RASTASNT.O2

Remiantis dabar galiojandiq DNSB ,, RumpiSkes" jstatq 2L.5 punktu bendrijos nariq

inkimas turi teisq: " nustotyti tiksliniq imokq ir jmokq, susijusiq su bendrijos veiklo, dydiius, iq
ejimo ir noudojimo tvorkq" ir punktu 2L.8 "sprqsti disponovimo bendrijos turtu ir ldiomis

". PraSome pateikti bendrijos nariq susirinkimo protokolq arba jgaliotiniq susirinkimo
arba kitq dokumentq, kuriuo buvo pritarta nemokiq gyventoiq isiskolinimq
ui bendrijos l65omis, inventoriaus, kuro ir kitq prekiq bei paslaugq isigiiimui 2013

Kas trukd6 pasibaigus 2012metams sukviesti bendrijq,,Rumpi5kds" ivisuotini
nkimq ir patvirtinti iSlaidq biudietq pagal atskiras iSlaidr4 grupes, kad b[tq ai5kq, kiek ir

pinigines $umas galite skirtiivairioms iSlaidoms per 2013 metus?

rijos nariai:

2OL4 m, sausio 7 d.

Masiulis Asta Jank[nien6

Vasiliauskait6 {/7
MureikienE

praiau siqsti adresu: Ry5ininku 8-54, Klaipeda LT-91-118; tel. 86ti6-07447; Vaida

OnaJankanrr.UWf
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lmones kodas 141785769. Ryiininkq 5, Klaipeda

Iniciatyvines grupes nariai, Ry5ininkq 8, Klaipeda LT-91118

miesto savivaldybei

" RumpiSkds"

laikanEiu berndrijos 2Ot4m. sausio 7 d.

inku S. Remdzai

RASTASNT.03

Remiantis dabar galiojandiq DNSB ,, RumpiSkes" jstatq 21.5 punktu bendrijos nariq susirinkimas
teisq: " nustotyti tiksliniq imokq ir imokq, susijusiq su bendrijos veiklo, dydiius, jq mokejimo ir

iimo tvorkq" ir punktu 2LS "sprqsti disponovimo bendrijos turtu ir ldiomis klausimus".
pateikti bendr'rjos nariq susirinkimo protokolq arba igaliotiniq susirinkimo protokolq

kitq dokumentq, kuriuo buvo pritarta sutarties sudarymui su advokatq kontora

Kokius darbus yra padarqs advokatas per 2010,2OtL,2OL2ir 2013 metus? PraSome pateikti
darbq sqraiq.

Kas trukd6 pasibaigus 2012metams sukviesti bendrijq ,,Rumpi5k6s" j 'visuotini susirinkimq ir
i5laidq. biudietq pagal kuri bUtq numatytos l65os advokato darbo apmok6jimui per

3 metus?

Kas nusprendlE, kad reikia samdytis b0tent 5i advokatq, o ne kitq advrckatq, kuris galb0t

geriau ir pigiau?

rijos nariai: <'
'4r^JankantienWF

P/*z
Asta Jank0nienE

/.2(-s

Masiuliis

Antanas Bara

ut6 MureikienE

At akymq praSau siqsti adresu: Ry5ininku 8-54, Klaipeda LT-91L18; tel. 86tt6-07447; Vaida

V iauskaitd
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Ry5ininkq 8-54, Klaipeda LT-91118

m. savivaldybei

,, Rumpi5k6s"

laikandiu bendrijos pirmininku S. Remezai 2014-01-05

PRASYMASNT.04

Praiau iSddoti man jgaliojimq gauti i5 Valstybinds mokesdiq inspekcijos DNSB,,RumpiSkds"

ir veiklos ataskaitq kopijas ui pradjusius 10- ties metq finansinius metus.

Mano asmens duomenis jraSysime iigaliojimq iteikimo momentu.

Vasiliauskaitd
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lmones kodas L41785769. Ryiininkq 6, Klaipeda

Iniciatyvines grupes nariai, Ry5ininkq 8, Klaipeda LT-91118

ip6dos miesto savivaldybei

RumpiSkds"

laikaniiu bendrijos 2OL4m. sausio 7 d.

inku S. Rem€zai

RASTASNT.05

PraSome nurodyti, kaip ruo5iat6s Jls, save laikantis bendrijos pirmininku S. Rem6za
i dabar galiojandiq DNSB ,, Rumpi5kes" jstatq 28 skyriq ,,revizijos komisijos rinkimas ir

rijos buhalterijos patikrinimas" ?

Pra$ome nurodyti ar bus tikrinama buhalterija ui 2013 metus?

PraSome nurodyti ar bus tvirtinamos finansinEs ataskaitos ui 2013 metus
bendrijos susirinkime, jei ne, tai pra3ome nurodyti prieiastiis, kod6l nesilaikote LR

ir DNSB "Rumpi5k6s" istatq 22 skyriaus (bendrijos noriq susirinkimus iaukia bendrijos
vald istatu ose n u statyto tvo rka "?

drijos nariai:

Ona Jarrkantien€

n/gt

q praSau siqsti adresu: RySininku 8-54, Klaip6da LT-91118; tel. 8686-07447; Vaida

iliauskaitd
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DNSB,,

lmones kodas t4I78S

Iniciatyvines grupes nariai,

ipddos miesto savivaldybei

RumpiSk6s"

laikanEiu bendrijos

ku 5. Remdzai

RASTASNT.06

Pra5ome pateikti i5 Registrq centro gautQ ir Registro centro patvirtintq DNSB

mpi5kes" bendrijos nariq sqraSq?

s nariai:

onaJankantien6 W?nas Masiulis

a Vasiliauskait€ Antanas Baranauskas /t*

Mureikien6

q praSau siqsti adresu: Ry5ininku 8-54, Klaip6da LT-91118; tel. 86tt6-07447; Vaida

iliauskaite



i lniinnavun+ ir e. pasiaugq skyriaus

i Vieno langelio ir e. paslaugq posky"ris

i cAU?&
DNSB,, RumpiSk€s"

fmones kodas L4I785769, Ry5ininkq 6,

Iniciatyvinds grupes nariai, Ryiininkq 8, Klaipdda LT-g1L18

miesto savivaldybei

Rumpi5k6s"

ikantiu bendrijos 2OL4m. siausio 7 d.

nku

s.

RASTASNT.Og

Pagal jsigaliojusi LFt DNSB jstatymo naujos redakcijos 3 straipsnj: istatymo
inimas:" iki iio istatymo isigaliojimo isteigtos ir veikianiios daugiabuiil{numqsavinink4bendrijos,

Unomqstatybos bendrijos, garai4statybos ir eksploatavimo bendrijos ir ,kiti juridiniai osmenys,

iste ir veikiantys pagal Daugiabuiiqnamysavininkqbendrijr4istatymq per I2 m2nesi7nuo lio istatymo

save

pirmi

isigal
nam4

,, RU

jgyve

imo dienos savo istatus suclerina su iio istatymo I straipsnyje iJd€styto Dautryiabuii4gyvenamt4i4
kitos paskirties pastatq savinink4 bendrij4 istatymo reikslavimars" Pra5omt: save laikantiu DNSB

pirmininkq S. Rerndz4 atsakyti i klausimus:
Kada bus organizuotas susirinkimas ir bus vykdomas LR DNSB istatymo 3 str.
reikalavimas?
Ar bus altsiivelgta i tai, kad susirinkimas turi vykti apie 3 valandas, kad bfrtq iSsprqsti

patys svarbiausi bendrijai klausimai, t.y. pristatyti naujiistatai, prerrinktas bendrijos
pirmininkas, nes patirtis rodo, kad bendrijos gyventojai susirenka, bet neuitenka
laiko i5spqsti pagrindiniams klausimams?

Bend JOS nanar:

Masiulis Asta Jank[inien6 Ona Janktrntien6

Vasiliau Antanas

6 MureikienE

At q praSau sir;sti adresu: lRyiininku 8-54, Klaipeda LT-91118; tel. 8686-07447; Vaida

Vasili uskaitd


