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Laikinai einanti berldrijos.pirmininko pareigas Irina Safondikiene informuoja, kad pakartotiname
visuot:iniame susirinlkim,e dalyvra.uja 165 bendrijos nariai, susirinkimas turi kvorum4 ir gali pr.iimtisprrendimus.

3 .
4.
5 .

1. PI4Mn,INKATUJANdIO IR SEKRETORIAUJANCTO RNTIMAI, BALSV
SKAIEIAVIMO KOMISIJOS RINKIMAI.

Balsuojama ir renk4mi visuotir:Lio susirinkimo pirmininkaujantis ir
pirrmininkaujandiu vienlbalsiai isrenkamas zyatma Masiulis.
vir:nbalsiai i5renkama Lo r eta TamaSauskiene.

sekretoriaujantir;. Susirinkimo
Susirinkimo selcetoriauiandia

Balsuojama ir renktrma.balsq skaidiavimo komisija. Vienbalsiai i balsq skaidiavimo komisijq
i5renkeLrni Jurate sta$inskien e, GruiinaJotkevidiene, 

-suiaryte 
Mileriene.

2. BENDRIJOS PIRMININKO RINKIMAI.

Pasisal'ro kandidatai i pirmininkus Vaida Vasiliauskaite, Sigitas Remeza, Irina Safondikiene.
Berndriios nariai uZdgoda lilausimus kandidatams i bendrijos pirmininkus.
Kafrdidlatai i bendrijqs pirmininlius Vaida Vasiliauskaite ir Sigitur Remeza atsisako kandidatuoti ibe:ndrijos pirmininkqs (at5aukia savo kandidaturas). Balsuojama uZ likusi kandidat4 | bendrijos
piminink4, Irin4 Safonilikieng. Balsq skaidiavimo komisija skaieiuoia balsus.
Balsq srkaidiavimo komisijta pasl:elbia balsavimo rezultatus - trt tai,kad bendrijos pirmininke butu
isrinktar Irina Safondiftiene balsavo 113 bendrijos nariq i5 165 dalyvarusiq visuotiniaffre susirinkime
( 6i8 procentai dalyv4wsirl). Taip pat buvo gauti 39 i5ankstinio balsavimo biuleteniai, iS kuriqr 31
pasisake trt tar, kad bendrijos pirmininke b[tu i5rinkta Irina Safondikiene. Lietuvosi Respublikos
Daugiabudiq gyvenamqir4 namq ir kitos paskirties pastatq savininkq bendrijq istertymo 11 str.
nustato, kad i5 ank$o raStu prarei5kg nuomong bendrijos nariai yia laikomi dalyvaujandiais
visuotiniame susirinktimq,,.regfstruojami visuotinio susirinkimo dalyvirls4rase ir jq balsai iskaitorni ibalsavirmo rezultatus Apilbendrinus susirinkimo metu ir i5ankstinio balsavimo metu {lautus balsus,
gaunarrr4 kad iS 204 (16S+39) dalyvar,usiq susirinkime uZ tar, kad, bendrijos prirmininke biitu
i5rinkta Irina Safodiliene balsav,o 144 bendrijos nariai (113+31). Bendrijor pii-inioke, gawsi 70
procentq balsq, yra iSpenkama Irina Safondikiene.
Aptariama ir balsuojima rlel berndrijos pirmininkui nustatomo atlyginimo. Bendrijors pirmininkui
sifilomar nustatyti 782 eurq atlyginim4 neatskaidius mokesdiq. Balsq dauggma (balsav,o ,,prie5,. - l,
"su.silaike" 2) P{rtariama sitlymui bendrijos pirmininkui nustatyi 7g2 eunll atlyginimq
neartskaidius mokesdiu.



Ilenkamas igaliotas asnluo pasirasyti darbo sutarti su isrinktu bendrijos pirmininku. Balsq daug;uma(balsavo ',pries" - l, susilaikiusirl nebuvo) Gintas Motekaitis isrenk;;s iguri"t" asmeniu pasir,asytisu iiirinktu bendrijos pirmininkru kina Safondikiene trijq metq trukmes terriinuot4 darbo sutarti.

3. BENDRIJOS VALDYBOS NARIU RINKIMAI

Elen'drijos valdybos na;riais pasiulomi vitalijus Dundikas ir Algirdas Laurinaitis. Balsuojama irbenclrijos nariai vienbalsiai isrenka vitaliji Dundikf i. argi.aa Laurinaiti bendrijos valdybosnariais.

4. REVIZIJOS KOMISIJOS RINKIMAI

I revizijos komisijos pirmini:nke pasiulyta Audrone Kazlauskiene, siulomi revizijos komisijosniriari Vaida Vasiliauskarite, ona lankanqene. Balsuojama del pasi[lytq revizijos nariq.Balsr4 dauguma revizijos komisijos pirmininke i5renkama Audrone Kazlauskilne (balsavo: ,,prieio, -
2, ,,srusilaike" - l.)
Balsq dauguma revizijor; komis.ijos nare i5renkamaYudaVasiliauskaitd (,,pries.. - 17, susilaik(),, -
0)
Balsrl dauguma revizijos lctlmisiios nare iSrenk ama onaJankantiend (,,pries,. - 9, ,,susilaike., - 4)

5. KITI KLAUSIMAI

Bendrijos pirmininke Irina Safbndikiene siulo balsuoti del to, kad kiekvienam namui atida:rytiatskirq s4skait4, kurianrc butu kaupiamos le5os namo remontui ar mode rnizavimui. Vykstapasisiilryrnai ir diskusijors Sia tema. Kaupiamqiq lesq tema pasisako bendrijos nariai. B,r.ug,bendrijos pirmininkas Sigitas Flemeza pasisako Sia tema, informuoja, kad buvo atidaryta vienakaupia:mqiq lesq s4skaita,- kuricrje yra ipie 9900 litq ir sia ru-a rfiletu proporcingai padaliinti
visiernrs namams. Irina Safondikiene akcentuoja, kad kalba eina tik apie s4skaitq atidarym 4, ta1iau
leiios i Sias s4skaitas Siuo rnetu rtrlbus renkamoi, toki4 s4skai ta atrdarytiipareigojaistatymas.
Balsuo.iama del atskiry kaupiamqiq le5q s4skaitq kiekvienam namui. tiutrq iuug.r-u (prie5 - ,,0,,,
,,susilaiike"-7) yta pntafta pimrininkes Irinos Safondikienes pasiulymui ir kiekvienam namui
ati'daryti atskiras s4skaitars. kuriose butu kaupiamos le5os namo remontui ar modemi zavimui.
Parsisak'o bendrijos buhaltere L,aima Gerikiene, diskutuojama bendrijos buhalteriq atlyginimq
klalusimu.

SLISIIR. INKIMO REZUL'| ATAI

1. Bendrijos pirmininke i5rinkta Irina Safondikiene.

? Bendrijos vald.y'bos nauiais i5rinkti Vitalijus Dundikas ir Algirdas Laurinaitis.
3. Bendrijos revi:z:ijos kornisijos pirmininke i5rinkta Audrone Kazlauskiene.
4. Bendrijos reviziijos komisijos nariais i5rinkti Ona Jankantiene. Vaida Vasiliauskaite.
5. Nusprgsta kielqvienam namui atidaryti atskiras kaupiam4sias s4skaitas.

Visuol;inio bendrijos
nariq su.sirinkimo pirmininJkaujan

Visuol.inio bendrijos
nariiq susirinkimo sekretore

Zydrnnas Masiulis

Loreta Tama5auskiene


