
Daugiabučio namo, Mokyklos g. 3, Pilviškiai, butų ir kitų patalpų savininkų  
 

SUSIRINKIMO PROTOKOLO 
IŠRAŠAS 

Susirinkimas įvyko 2013 m. rugsėjo 12 d.                                                                          
 
I. BENDRA INFORMACIJA 
Daugiabutis namas, Mokyklos g. 3, Pilviškiai, kurio unikalus Nr. 3997-6021-3010, (toliau – namas) bendrojo 
naudojimo objektų valdytojas yra daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas 
asmuo Aleksandras Jefremovas, adresas (veiklos vykdymo vieta) Mokyklos g. 3 – 10 bt., Pilviškiai.  
Namo butų ir kitų patalpų skaičius:   12  . 
  
II. DALYVIAI 
Namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) susirinkime (toliau – susirinkimas) dalyvavo: 
___12___(__dvylikos__) patalpų savininkai, turintys___12___( dvylika__) balsų, ir tai sudaro__100__ (____šimtą___) 
% visų namo butų ir kitų patalpų (nuosavybės teisės objektų) skaičiaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas yra, susirinkimas laikomas įvykusiu.  
  
IV. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI  
SVARSTYTA: 
Susirinkimo pirmininku pasiūlyta išrinkti ____Vidmantą Vilkaitį________________  
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta išrinkti ___Viliją Kriščiukaitienę_____________  
BALSUOTA: 
 „Už“ „Prieš“ 
Dėl susirinkimo pirmininko 12 0 
Dėl susirinkimo sekretoriaus 12 0 
NUSPRĘSTA:  
Susirinkimo pirmininku išrinkti ____ Vidmantą Vilkaitį _________________,  
Susirinkimo sekretoriumi išrinkti ___ Viliją Kriščiukaitienę ______________. 
 
V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ IR SPRENDIMAI 
1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo. 
2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 
rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. 
BALSUOTA: 

„Už“ „Prieš“ 
12 0 

NUSPRĘSTA:             Pritarti pasiūlytai susirinkimo darbotvarkei 
 
SVARSTYTA: 

1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo  
SIŪLOMAS SPRENDIMAS: 

Pasirinkti vieną iš namo atnaujinimo (modernizavimo) variantų, pateiktų investicijų plane. 
BALSUOTA: 

Variantas „Už“ „Prieš“ 
I paketas 0 0 
II paketas 12 0 

 
NUSPRĘSTA: Pasirinkti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane pateiktą ir indeksu   II paketas   
pažymėtą namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą. 

 
2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo (pagal pasirinktą variantą) ir namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų (Sprendimas priimamas vardinio 
balsavimo būdu) 
BALSUOTA: 

„Už“ „Prieš“ 
12 0 

 
NUSPRĘSTA: pritarti siūlomam sprendimui. 
 
Susirinkimo pirmininkas                                Vidmantas Vilkaitis                                         
 
Susirinkimo sekretorius                                 Vilija Kriščiukaitienė     
 

 

 
 


