
 

 

NUOMONĖS PAREIŠKIMO IŠ ANKSTO ANKETA 

2018 m.    d. 

 

1. Buto savininko vardas, pavardė: 

       

        

2. Namo ir buto numeris:      . 

(namo ir buto numeris arba unikalus kadastro numeris) 

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties 

pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 4 p. ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos „VIP 

Šilaičiai“ (toliau – DNSB „VIP Šilaičiai“ arba Bendrija) įstatų 88 p. raštu iš anksto pareiškiu savo 

nuomonę šiais 2018-08-29 DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinio narių susirinkimo klausimais: 

 

1. Bendrijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 

Pritarti Bendrijos narių susirinkimo metu pasiūlytoms ir didesnę kaip ½ susirinkime fiziškai 

dalyvaujančių Bendrijos narių balsų daugumą surinkusioms susirinkimo pirmininko ir 

susirinkimo sekretoriaus kandidatūroms. 

  PRITARIU      NEPRITARIU 

 

2. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

  PATVIRTINTI      NETVIRTINI 

 

3. Bendrojo naudojimo objektų aprašų tvirtinimas. 

  PATVIRTINTI      NETVIRTINI 

 

4. Bendrijos pirmininko rinkimai. 

4.1. Pasibaigus Bendrijos pirmininko Sigito Šiaudinio kadencijai nauju Bendrijos pirmininku 3 

(trejų) metų laikotarpiui išrinkti1: 

4.1.1. Mindaugą Žuromską, gyv. Sviliškių g. 2a–22, Vilnius; 

  PRITARIU    NEPRITARIU 

4.2. Nepritardamas 4.1 punkte pateiktoms kandidatūroms Bendrijos pirmininku siūlau išrinkti 

Bendrijos narį: 

        

 

4.3. Su išrinktuoju Bendrijos pirmininku pasirašyti darbo sutartį 0,25 etato, nustatant 396,4 eurų 

mėnesinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių (atskaičius mokesčius – 301,27 eurų). 

                                                 
1 Pažymėkite savo nuomonę (PRITARIU arba NEPRITARIU) prie kiekvieno nurodyto kandidato. Žemiau nurodomi iš 

anksto savo kandidatūras pateikę kandidatai. Jeigu prie visų nurodytų kandidatų pažymėjote NEPRITARIU, 4.2 punkte 

galite įrašyti Bendrijos nario vardą ir pavardę, už kurį balsuojate ir kuris, jūsų žiniomis, sutiktų eiti Bendrijos pirmininko 

pareigas. 



 

 

  PRITARIU      NEPRITARIU 

 

4.4. Pritarti, kad Bendrijos narių susirinkime fiziškai dalyvaujančių narių sprendimu pasirinktas 

Bendrijos narys būtų įgaliojamas Bendrijos vardu pasirašyti su išrinktu Bendrijos pirmininku 

darbo sutartį. 

  PRITARIU      NEPRITARIU 

 

4.5. Išrinktą Bendrijos pirmininką įgalioti Bendrijos vardu ir sąskaita pasirašyti prašymą Juridinių 

asmenų registrui įregistruoti Bendrijos pirmininko duomenis, taip pat gauti, pateikti, 

pasirašyti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su Bendrijos pirmininko duomenų įregistravimu, 

ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. 

  PRITARIU      NEPRITARIU 

 

PASTABA. Anketoje prašome ties kiekvienu punktu atitinkamai pažymėti pasirinktą 

atsakymo variantą. Užpildyta ir pasirašyta anketa (nuskanuota elektroninė jos kopija) turi būti 

nusiųsta elektroniniu paštu info@vips.lt arba užklijuotame voke įteikta (nusiųsta) Bendrijos 

pirmininkui adresu Sviliškių g. 8-57, Vilnius iki DNSB „VIP Šilaičiai“ visuotinio narių 

susirinkimo dienos, t. y. iki 2018-08-29. Į vėliau gautose anketose išreikštą narių nuomonę nebus 

atsižvelgta priimant sprendimus susirinkimo dienotvarkės klausimais. 

 

Bendrijos narys: 

        
(vardas, pavardė)     (parašas) 

mailto:info@vips.lt

