
Daugiabučio namo, Gedimino g. 15, Vilkaviškis, butų ir kitų patalpų savininkų  
 

SUSIRINKIMO PROTOKOLO NR. 1 IŠRAŠAS 
 
Susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 12 d.                                                                          
 
I. BENDRA INFORMACIJA 
Daugiabutis namas, Gedimino g. 15, Vilkaviškis, kurio unikalus Nr. 3996-7001-0018, (toliau – namas) bendrojo 
naudojimo objektų valdytojas yra UAB “Vilkuva”, įmonės kodas 185105281, adresas (veiklos vykdymo vieta) 
S.Daukanto g. 19, Vilkaviškis.  
Namo butų ir kitų patalpų skaičius:   55  . 
  
II. DALYVIAI 
Namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) susirinkime (toliau – susirinkimas) dalyvavo: 
 __38__(_trisdešimt aštuonių_) patalpų savininkai, turintys __38__(_trisdešimt aštuonis_) balsus, ir tai sudaro 
__69__(_šešiasdešimt devynis_) % 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 Viliją Kriščiukaitienę (administratoriaus atstovė) 
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta išrinkti Lijaną Širvienę (buto Nr. 35 savininkė) 
BALSUOTA: 
 „Už“ „Prieš“ 
Dėl susirinkimo pirmininko 38 0 
Dėl susirinkimo sekretoriaus 38 0 
 
NUSPRĘSTA:  
Susirinkimo pirmininku išrinkti Viliją Kriščiukaitienę,  
Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Lijaną Širvienę. 
 
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“ 
38 0 

 
NUSPRĘSTA:  Pritarti pasiūlytai susirinkimo darbotvarkei 
 
SVARSTYTA: 

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

Variantas „Už“ 
Priemonių paketas A 0 
Priemonių paketas B 34 

Pasirenkamas daugiausia balsų „Už“ surinkęs variantas. 
 
NUSPRĘSTA:  Pasirinkti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane pateiktą ir indeksu Priemonių 
paketas  B   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: 

„Pritariu“ „Nepritariu“ Negaliojančių balsavimo raštu ar vardinio balsavimo biuletenių skaičius“ 
34 4 0 

 
NUSPRĘSTA: pritarti siūlomam sprendimui. 
 
 
Susirinkimo pirmininkas                                Vilija Kriščiukaitienė                                        Informacija tikra, parašai yra 
 Susirinkimo pirmininkas V.Vilkaitis                                
Susirinkimo sekretorius                                 Lijana Širvienė 
 

 

 



 
 
   

 
 
 
 
 
 

Daugiabučio namo, Gedimino g. 15, Vilkaviškis, butų ir kitų patalpų savininkų  
 

SUSIRINKIMO PROTOKOLO NR. 2 IŠRAŠAS 
 
Susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 12 d.                                                                          
 
I. BENDRA INFORMACIJA 
Daugiabutis namas, Gedimino g. 15, Vilkaviškis, kurio unikalus Nr. 3996-7001-0018, (toliau – namas) bendrojo 
naudojimo objektų valdytojas yra UAB “Vilkuva”, įmonės kodas 185105281, adresas (veiklos vykdymo vieta) 
S.Daukanto g. 19, Vilkaviškis.  
Namo butų ir kitų patalpų skaičius:   55  . 
  
II. DALYVIAI 
Namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) susirinkime (toliau – susirinkimas) dalyvavo: 
 __38__(_trisdešimt aštuonių_) patalpų savininkai, turintys __38__(_trisdešimt aštuonis_) balsus, ir tai sudaro 
__69__(_šešiasdešimt devynis_) % 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 Viliją Kriščiukaitienę (administratoriaus atstovė) 
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta išrinkti Lijaną Širvienę (buto Nr. 35 savininkė) 
BALSUOTA: 
 „Už“ „Prieš“ 
Dėl susirinkimo pirmininko 38 0 
Dėl susirinkimo sekretoriaus 38 0 
 
NUSPRĘSTA:  
Susirinkimo pirmininku išrinkti Viliją Kriščiukaitienę,  
Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Lijaną Širvienę. 
 
V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ IR SPRENDIMAI 

1. Dėl atsisakymo įgyvendinti dalį atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal pasirinktą  namo 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą (pasirinktas priemonių paketas B). 

2. Dėl atsisakomų įgyvendinti dalies atnaujinimo (modernizavimo) priemonių, pagal pasirinktą  namo 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą, suderinimo su Investicijų plano rengėju. 
BALSUOTA: 

„Už“ „Prieš“ 
34 4 

 
NUSPRĘSTA:  Pritarti pasiūlytai susirinkimo darbotvarkei 
 
SVARSTYTA: 

1. Dėl atsisakymo įgyvendinti dalį atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal pasirinktą  namo 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą (pasirinktas priemonių paketas B). 
BALSUOTA: 

„Už“ „Prieš“ 
34 4 

 
NUSPRĘSTA: Pagal pasirinktą  namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą (pasirinktas priemonių 
paketas B), neįgyvendinti šių priemonių: 

 
5.1.2.2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą 
(Numatoma įrengti decentralizuotą vėdinimo sistemą su rekuperacija. Kiekviename bute įrengiamas atskiras 
vėdinimo įrenginys); 
 
5.1.8. Rūsio perdangos šiltinimas; 
 



 
 
   

2. Dėl atsisakomų įgyvendinti dalies atnaujinimo (modernizavimo) priemonių, pagal pasirinktą  namo 
atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą, suderinimo su Investicijų plano rengėju. 
BALSUOTA: 

„Už“ „Prieš“ 
34 4 

 
NUSPRĘSTA: Pevesti Vilkaviškio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 
administratoriui – uždarajai akcinei bendrovei “Vilkuva”, suderinti atsisakomas įgyvendinti atnaujinimo 
(modernizavimo) priemones, pagal pasirinktą  namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą, su 
Investicijų plano rengėju. 
 
 
 
 
 
Susirinkimo pirmininkas                                Vilija Kriščiukaitienė       Informacija tikra, parašai yra 
 Susirinkimo pirmininkas V.Vilkaitis                                
Susirinkimo sekretorius                                 Lijana Širvienė  

 


