
pirmas iš dviejų                                                                                                                                                 
viso: 2 (du)                                                                         

                                         210-II  BSB visuotinio narių  susirinkimo                                                  

                                                        PROTOKOLAS 

                                    2015 m. __balandžio_07 d. Nr._1__ 

                                                                     Kaunas   

Susirinkimas  įvyko 2015 m._balandžio_07_ d.__19,00__ val. 

Susirinkimo  pirmininkas:_Aušra Bartkevičienė____   

Susirinkimo sekretorė:__Kristina Kiaušienė___ 

 

 

Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų skaičius (iš viso) - _81_, bendrijos 
narių skaičius-__75___. 

Dalyvauja:__23___ bendrijos nariai_ (dalyvių sąrašas pridedamas). 

          Pranešimas apie susirinkimą, jo darbotvarkę 2015 m._kovo 25____d. buvo 
paskelbti viešai namo laiptinių skelbimų lentose, bei bendrijos nariai informuoti raštu, 
pranešimą įmetant į pašto dėžutę. Su bendrijos įstatų projektu buvo galima 
susipažinti_52__ bute.  

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretorės rinkimai; 
2. Bendrijos įstatų tvirtinimas;  
3. Bendrijos valdybos narių,pirmininko tvirtinimas; 
4. Finansinė 2014 metų ataskaita; 
5. Einamieji reikalai; 

 
 

SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretorės rinkimai; 
NUTARTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti__Aušrą Bartkevičienę___ 
                  („už“ balsavo vienbalsiai). 
 
                   Susirinkimo sekretore išrinkti__Kristiną Kiaušienę___ 
                   („už“ balsavo vienbalsiai). 
 
 



 
                                                                                                         antras iš dviejų 

                                                                                                                    viso: 2 (du 
 
 
2.Bendrijos įstatų tvirtinimas. 
             Nesusirinkus reikalingam balsavimo skaičiui bendrijos narių ( trūko _15_ narių ), 
bendrijos įstatai nebuvo patvirtinti. Bendrijos įstatai bus tvirtinami pakartotiniame bendrijos narių 
susirinkime, kuris vyks 2015 m. balandžio 28 d. ( antradienį )  19.00 val. 

                                                                                                  
 
 
3. Bendrijos valdybos narių,pirmininko rinkimas ir tvirtinimas. 
              Nesusirinkus reikalingam balsavimo skaičiui bendrijos narių ( trūko _15_ narių ), 
bendrijos valdybos narių, pirmininko rinkimas ir jų tvirtinimas perkeltas į pakartotinį bendrijos 
narių susirinkimą, kuris vyks 2015 m. balandžio 28 d.( antradienį )  19.00 val. 
 
 
 
4. Finansinė 2014 metų ataskaita. 
              Nesusirinkus reikalingam balsavimo skaičiui bendrijos narių (trūko _15__ narių ) , 
bendrijos 2014 metų finansinės ataskaitos nagrinėjimas perkeltas į pakartotinį bendrijos narių 
susirinkimą, kuris vyks 2015 m. balandžio 28 d.( antradienį )  19.00 val. 
      
 
 
5. Einamieji reikalai. 
              Nesusirinkus reikalingam balsavimo skaičiui bendrijos narių  (trūko 14 narių ), bendrijos 
narių einamieji klausimai bus sprendžiami per pakartotinį bendrijos narių susirinkimą, kuris vyks 
2015 m. balandžio 28 d. ( antradienį )  19.00 val.       
                                                                                                                           
                                                                                                                
 
                                                                                                                
 

                                                                                                            
 
 
                                                                                                                     

           
                  Susirinkimo pirmininkas: Aušra Bartkevičienė 
 
                  Susirinkimo sekretorius: Kristina Kiaušienė    


