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I. BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas Atgimimo g.  2, Raudondvaris, kurio unikalus Nr. 5297-0032-9013, (toliau – 
namas) veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kuriam atstovauja Aurelija Zumarienė. 

Namo butų ir kitų patalpų skaičius: 12.
 
II. DALYVIAI

Namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) susirinkime (toliau – susirinkimas) 
dalyvavo:  

1) 9 (devyni) patalpų savininkai ir tai sudaro 75 (septyniasdešimt penki) % visų namo butų ir 
kitų patalpų (nuosavybės teisės objektų) skaičiaus.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas yra, susirinkimas laikomas įvykusiu.         

2) Bendrojo  naudojimo  objektų  valdytojas  dalyvaujantis  susirinkime  UAB  Komunalinių 
paslaugų centro Eksploatacinio – techninio skyriaus statybininkas – inžinierius Saulius Saliklis. 

3) Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos 
skyriaus vyr. specialistė Justina Valiukaitė.

Susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas pridedamas (priedas Nr.1).

III. SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO PASKELBIMAS 

Pranešimas  apie  susirinkimą  2014  m.  sausio  03  d.  paskelbtas  namo  skelbimų  lentoje 
(priedas Nr.2) ir apie susirinkimą patalpų savininkai buvo informuoti  įmetant  pranešimą į pašto 
dėžutes,  taip  pat  kitais  patalpų  savininkų informavimo  būdais,  numatytais  Butų  ir  kitų  patalpų 
savininkų  susirinkimų  šaukimo,  darbotvarkės  ir  priimtų  sprendimų  skelbimo  tvarkos  apraše, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 
ar  Butų  ir  kitų  patalpų  savininkų  balsavimo  raštu,  priimant  sprendimus,  tvarkos  apraše, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m.  kovo 24 d. įsakymu Nr. D1-251 
(Žin.,  2011,  Nr.  37-1774;  2012,  Nr.  129-6494).  Patalpų  savininkams buvo sudarytos  galimybės 



susipaZinti su namo atnaujinimo (modemizavimo) investicijq plano projektu ir numatytu
preliminariu investicijq paskirstymu.

IV. SusnrNKrMo prRMrNrNKo rR sEKREToRTAUS RTNKIMAT

Bendrojo naudojimo objektq valdytojas pasifile susirinkime dalyvaujandiq patalpq savininkq
paprasta balsq dauguma i5rinkti susirinkimo pirminink4 ir susirinkimo sekretoriq.

SVARSTYTA:
Susirinkimo pirmininku pasiDllta i5rinkti Saulius Saliklis.
Susirinkimo sekretoriumi pasi[lyta i5rinkti Justina Valiukaite.

BALSUOTA:
,,UL" ,,Prie5"

Del susirinkimo
pirmininko

9

Del susirinkimo
sekretoriaus

9

NUSPRQSTA:

Susirinkimo pirmininku iSrinkti Saulius Saliklis, '
Susirinkimo sekretoriumi i5rinkti Justina Valiukaite.

V. SusrnrNxrMo DARBorvaRxe m spRf,NDrMAr

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarkg :

1. Del namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniq varianto pasirinkimo.

2. Del namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijq plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto rengimo ir igyvendinimo s4lygq.

BALSUOTA:
,,UL" ,,Prie5'o

9

NUSPRESTA. Pritarti pasitlytai susirinkimo darbotvarkei.

SVARSTYTA:
1. DCI namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniq varianto pasirinkimo.

SIULOMAS SPRENDIMAS
Pasirinkti vien4 i5 namo atnaujinimo (modemizavimo) variantq, pateiktq investicijq plane.

BALSUOTA:



Variantas ,,UL" ,,Prie5'o

I

I 9

NUSPRESTA. Pasirinkti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijq plane pateikt4 ir indeksu II
paiymetq namo atnauj inimo (modernizavimo) priemoniq variant4.

2. DCI namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijq plano tuirtinimo (pagal pasirinkt4
variant4) ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir igyvendinimo sglygq
(Sprendimas priimamas vardinio balsavimo btrdu (priedas Nr.3))

SIULOMAS SPRENDIMAS

Patvirtinti Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijq plan4 (priedas Nr.4), nurodant pasirinkt4
variant4, ir nustatyti, kad:

1) visa investicijrl suma neturi virSyti 605280 (Se5i Simtai penki tfikstandiai du Simtai

aStuoniasdeSimt) Lt, i5 jq kredito suma 561550 (penki Simtai Se5iasdesimt vienas tukstantis penki
Simtai penkiasde5imt) Lt.; I

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu susijusias i5laidas
(investicijas), atemus valstybes pararrrq, privalo apmoketi patalpq savininkai. Paskirstant lesas butq ir
kitq patalpq savininkams, ivertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai
daliai bendrojoje nuosavybeje (buto naudingajam plotui arba kitq patalpq bendrajam plotui ir viso
namo naudingojo ploto santykiui), ir individualios investicijos (buto ar kitq patalpq langq keitimui ir
pan.);

3) namo atnaujinimo (modemizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas
ir (ar) jo igyvendinimas, ir (ar) frnansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijq planu, pavedamas UAB Komunaliniq paslaugq centras (toliau -
Proj ekto admini stratorius) ;

4) projekto administratorius veikdamas patalpq savininkq naudai, savo vardu sudaro
lengvatinio kredito sutarti ne didesnei kaip 561550 Lt sumai ir ne ilgesniam kaip 240 men.
laikotarpiui namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui ir igyvendinimui finansuoti
pagal Valstybes paramos daugiabudiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiq
namrl atnaujinimo (modernizavimo) projektq igyvendinimo prieZiuros taisyklese (toliau - Valstybes
paramos taisykles) nustafrtas s4lygas (lengvatinis kreditas ne didesn€mis kaip 3 procentq
filrsuotomis metindmis paluknnorus) ir supaZindina patalpq savininkus su esminemis kreditavimo
sutarties s4lygomis (kredito suma, terminai, imokq dydis, jq grqZinimo mokejimo tvarka).
DidZiausios menesines imokos dydis 5,08 Ltlmzlmen, kuris susijgs su atnaujinimo
(modernizavimo) projekto apmokejimu. Projekto administratorius, prie5 pasiraSydamas kreditavimo
sutarti, turi isitikinti, kad kredito sutartyje bltq numatyta s4lyga atideti kredito gr4zinim4 ir
palfrkanq apmokejim4 iki projekto igyvendinimo pabaigos ir galimybe patalpq savininko naudai
paimt4 kredit4, patalpq savininkui pageidaujant, gr4Lintiji ar jo dali anksdiau nustatyto termino
netaikant prie5laikinio kredito gr4Zinimo mokesdio;

5) projekto igyvendinimo administravimo mokestis mokamas nuo Sio sprendimo priemimo
dienos iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo (statybos darbq uibaigimo akto
pasiraYymo) dienos, tadiau ne ilgiau Investicijq plane numatyto projekto igyvendinimo termino



(iSskyrus atvejus, kai projekto igyvendinimo terminas pratgsiamas teises aktq nustatyta tvarka),
taikant projekto administravimo mokesdio tarif4 0,35 Ltlkv. m/per menesi ( be PVM). Nurodyas
projekto iglvendinimo administravimo mokestis apmokamas 100 proc. valstybes le5omis pagal
Valstybes paramos taisyklese nustatytas s4lygas ir tvark4;

6) patalpq savininkai, kuriq naudai paimtas lengvatinis kreditas projektui igyvendinti, privales
kiekvien4 menesi apmoketi jiems tenkandiE kredito ir pahkanq dali pagal kreditavimo sutarfyje
nustatyt4 kredito gr4Zinimo grafik4 Projekto administratoriaus nurody'ta tvarka ir mokant kredito ir
pal[kanq gr4Zinimo administravimo mokesti, 0,10 litais/kv.m per menesi, kuris mokamas nuo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo (statybos darbq uZbaigimo akto pasiraSymo)
dienos iki kredito gr4Zinimo dienos;

7) patalpq savininkai, perleisdami patalpas kitam asmeniui, turi informuoti pirkej4 (igrjeja)
apie Patalpq savininkui tenkandius isipareigojimus ir isiskolinimus, susijusius su projekto

igyvendinimu, kreditu ir palfikanomis. Jei yra susidarg isiskolinimai perleidimo metu * Patalpq
savininkai privalo juos apmoketi iki patalpq perleidimo dienos, o r,ykdytinas prievoles perduoti
buto ar kitq patalpq pirkejui (igrjejui). Apie patalpq perleidim4 patalpq savininkas turi informuoti
bendrojo naudojimo objektq valdytoj4 ir Projekto administratoriq.

BALSUOTA:

UUL" ,,Prie5"

9

NUSPRESTA. Daugiabudiq namq butq savininkai sifllomam sprendimui pritare.

VI. Pridedama:

Susirinkimo dalyviq registracij os s4ra5as.

Skelbimo apie susirinkim4 kopija.

Vardinio balsavimo biuletenis.

Namo atnaujinimo (modemizavimo) i icijq plano kopija.

Susirinkimo pirmininkas
(paraSas)

1 priedas.

2 priedas.

3 priedas.

4 priedas.

Susirinkimo sekretorius
(para5as)

(vardas,

(vardas, pavarde)


