DAUGIABUCIO NAMO
(adresas)

BUTU IR KITU PATALPV SAVININKU
SUSIRINKIN{O PROTOKOLAS

20-m.

d. Nr.

Susirinkimas ar balsavimas ra5tu ivyko
(data)

I. BnNonoJr TNFoRMACIJA
Daugiabudio namo (toliau

- namas) adresas

Namo unikalus numeris
Namo bendrojo naudojimo objektq valdytojas

Bendrojo naudojimo objektq valdytojo imones kodas

\v..

Bendrojo naudojimo objektq valdytojo adresas (veiklos vykdymo vieta)
Namo bendras butq ir kitq patalpq skaidius
Namo butq skaidius
Namo kitq patalpq skaidius
II \.
-fr. lrALI

Namo butq ir kitq patalpq savininkq (toliau
susirinkimas) dalyvavo
1)

(skaidiais)

.

.

- patalpq

Ar

savininkai) susirinkime (toliau

-

:

.(________-) patalpq savininkai, turintys
(Zodziais)

(skaidiais)

t____________-) balsq, ir tai sudaro
. (ToCZiais)

_(skaidiais)

proc. visq namo butq ir kitq
(TodZiais)

patalpq (nuosavybes teises otrjektq) skailiaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas yra I nera, susirinkimas laikomas
(pasirinkti)

r

ivykusiu/neivykusiu.
(pasirinkti)

2) Bendrojo naudojimo objektq valdytojo igaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime
(vardas, pavardd, pareigos)

3)

igaliojimo

Kiti susirinkime dalyvaujantys

(data, reg. Nr. )

asmenys
(vardas, pavarde, kam atstovauja)

Butq

ir kitq patalpq savininkq

pridedami.

susirinkimo dalyviq s4raSas

ir

vardiniai balsavimo biuleteniai

III.

SusrnrNKrMo suSauxruas

Prane5imas apie susirinkim4 20- m.
d. paskelbtas namo skelbimq
lentoje ir apie susirinkim4 ar balsavim4 raStu patalpq savininkai buvo informuoti imetant prane5im4
i pa5to deZutes, taip pat kitais patalpq savininkq informavimo bldais, numatytais Butq ir kitq
patalpq savininkq susirinkimq Saukimo, darbotvarkes ir priimtq sprendimq skelbimo tvarkos apra5e,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.lapkridio 22 d. isakymu Nr. D1-961,

ar Butq ir kitq patalpq savininkq

balsavimo ra5tu, priimant sprendimus, tvarkos apra5e,
20lI m.kovo 24 d. fsakymu Nr. D1-251.

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

IV.

SUST TNKIMo PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKTMAI

Bendrojo naudojirno objektq valdytojas ar jo igaliotas asmuo pasiule susirinkime
dalyvaujandiq patalpq savininkq paprasta balsq dauguma i5rinkti susirinkimo pirminink4,
susirinkimo sekretoriq bei balsq skaidiavimo komisij4.

SVARSTYTA:
Susirinkimo pirmininku iSrinkti
(vardas, pavard€)

Susirinkimo sekretoriumi iSrinkti
(vardas, pavardO)

Susirinkimo balsq skaidiavimo komisij4 i5rinkti
(vardas, pavardd)

BALSUOTA:
PrieS

UZ

Dei susirinkimo
pirmininko
Del susirinkimo
sekretoriaus
Dcl suslnnkimo balsq
skaidiavimo komisiios

NUTARTA:
Susirinkimo pinnininku i5rinkti
(vardas, pavarde)

Susirinkimo sekretoriumi i Srinkti
(vardas, pavarde)

Susirinkimo b alsq skaidiavimo komi

sij 4

i5rinkti

(vardas, pavarde)

V. SusrnrNKIMo DARBoTvART(E IR SpRENDIMAI

'

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkirno darbotvarkg:
1. Del dalyvavimo namo atnaujinimo (modernizavimo) procese pagal Daugiabudiq namq
atnaujinimo (modernizavimo) programq, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004=09-23
nutarimu Nr. 1213 (aktuali4 teises akto redakcrj4) ir investicijq plano parengimo s4lygq.

BALSUOTA:
Ui,

PrieS

NUTARTA:
Pritarti pasitlytai susirinkimo darbotvarkei. Balsavim4 atlikti, pildant vardinio balsavimo biuleteni.
SVARSTYTA:

1. DCI dalyvavimo namo atnaujinimo

(modernizavimo) procese pagal

Daugiabuiiq namq atnaujinimo (modernizavimo) program4, patvirtint4 Lietuvos
Respublikos Vyriausybds 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213 (aktualiq teis6s akto redakcij4) ir
investicijq plano parengimo sQlygrl.
SIULOMAS SPRENDIMAS:

Pritarti dalyvavimui namo atnaujinimo (modernizavimo) procese pagal Daugiabudiq namq
atnaujinimo (modemizavimo) program4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-09-23
nutarimu Nr. 1213 (aktuali4 teises akto redakcrjE) ir investicijq plano rengimui bei nustatyti, kad:
1.1,. Investicijq plano rengimo organizar,rimas pavedamas Vilniaus miesto savivaldybes energinio
efektyvumo didinimo daugiabudiuose programos igyvendinimo administratoriui vie5ajai
istaigai,,Atnaujinkime miest4";
4.2. {pareigoti namo bendrojo naudojimo objektq valdytoj4
sudaryti qq. v1954ja
istaiga ,,Atnaujinkime miest4" pavedimo sutarti, kuria pavestq, galiojandiq Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, organizuoti investicijq plano ir energinio
naudingumo sertifikato parengim4.
4.3.. Investicijq plano ir energinio efektyrrumo sertifikato rengimo iSlaidas apmoketi po savo
leSomis, Sias i5laidas paskirstant proporcingai kiekvieno buto ar kitos patalpos savininkams
pagal CK4.82 str. 3 ir 7 d. numatytqtvarkq.
Fastaba. Investicijq plano ir energinio efekffiumo sertifikato rengimo i5laidos
kompensuojamos valstyb6s l65ornis pagal Lietuvos Respublikos valstybes paramos
, daugiabudiams namams atnaujinti (modernizuoti) istatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2009-12-16 nutarime Nr. 1725 (aktualioje akto redakcijoje) ir Valstybes paramos
daugiabudizlms namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiq namq atnaujinimo
. . . (modernizavimo) projektq lgyvendinimo prieZilros taisyklese patvirtint4 tvark4.
BALSUOTA:
U1,

PrieS

Susirinkimo pirmininkas

-

(para5as)

(r'ardas, pavarde)

lpamSas)

(vardas, pavarde)

Susirinkimo sekretorius

Balsq skaidiavimo komisijos nariai:

(pamSas)

(paraSas)

(paraSas)

4

(vardas, pavarde)

(vardas, pavarde)

(vardas. pavade)

