
KLAIPEIDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

DEL SPRENDIMII ]IRIEMIMO I'VARKOS

SusipaZing su J[sq 2013-01-13 raSte pateikta informacija Klaipedos miesto savivaldybes
administracijai apie tai, kad 2013-12-17 ivykusiame pakartotiniame viiuctiniame bendrijos nariq
susirinkime nebuvo priimti sprendir:nai del bendrijos lstatq patvirtinim6 ir bendrijos valdymo
organq i5rinkimo, siul.ome vadovautis Lietuvos Respublikos daugiabudiq gyvenamqjq namq ir kitos
paskirties pastatq savininkq bendrijq istatymo (toliau - {statymas) 13 straipsnio i dalies nuostata,
kad jei neivyksta palca.rtotinis visuotinis susirinkimas ir del to bendrija ;negali igyvendinti savo
tikslq, turi bDti Saukiamas bendrijos nariq igaliotiniq susirinkimas.

Tam tikslui turetumete {statymo 13 straipsnyje numatytatvarka i5sirinkti igaliotiniur;, kurie
atstovautq kiekvieno atskiro daugiabu.dio namo (laiptines) ji iSrinkusiq bendrijos nariq interesams.
Rekomenduotume igaliotiniq skaidir4 nusistatyti vadovaujantis pakantuLmo ir proporcingumo
principu, atsiZvelgiant i esam4 patalpq savininkq skaidiq kiekviename bendrijai priklausandiame
name. fgaliotiniq skaidius, jq rinkimo, jq susirinkimq ir organizavimo tvarka turi bflti nustatyta
bendrijos istatuose. Iiisjrinkus igaliotinius, Saukiamas jq susirinkimas del r;prendimq priemimo (t.
sk. del istatq patvirtinimo ir bendrijos valdymo organq i5rinkimo) pagal fstatymo 13 straipsni ir 11
straipsnio 7 dali.

Pra5ome 5i pasi[lym4 pateikti bendrijos nariams, i5kabinant praneirimus skelbimq lentose.
Tuo padiu informuol.rile, kad pagal [statymo 14 straipsnio 9 dalies nuostat4, ,jeigu bendrijos
pirmininkas nei5renkiiltnas per 12 menesii+ nuo bendrijos pirmininko krldencijos pabaig,os, ne
maLiau kaip ketvirtaclalis bendrijos nariq (eigu bendrija jungia kelis daugiabudius namus, - ne
malialu kaip ketvirtadalis bendrijos nariq kiekviename daugiabudiame nilme) apba irtadaiis
igaliotiniq, taip pat ben<lrijos pirmininJkas turi teisg kreiptis i savivaldybes v'ykdomElEin
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bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalines nuosavybes teises objektq adnrini iaus skyrimo,
vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi".
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