tSa,NrsuNES NUoMONES pARErSmmo na5ru BTULETENIS

1.

Gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato adresas

2.

Bendrijos nario ar savininko vardas, pavarde, juridinio asmens pavadinimas

3.

3.6.

Klausimas(-ai),uZ.kuri(-iuos) balsuojama:
Del apSvietimo lrengimo Bendrijos ,,Tru5eliai" gyvenamqiq namq kvartalo administruojamoje
teritorijoje.
Del ap5vietimo finansavimo (le5q rinkimo) i5 Bendrijos nariq ir gyvenamqjq namq kvartalo
sklypq savininkq.
Del papildomo sklypo sukUrimo Bendrijos ,,Tru5eliai" gyvenamqjq namq kvartalo
administruoj amoj e teritord oj e.
Del parduotuves irengimo Bendrijos ,,TruSeliai" gyvenamdq namq kvartalo administruojamoje
teritorijoje.
Del kreipimosi teismq Bendrijos leSomis, del rinkliavq ir gyvenamqjq namq kvartalo
modernizavimui skirtq leSq (skolq) nemokejimo ir jq i5ie5kojimo.
kiti klausimai.

4.

Sitilomas sprendimas, del kurio balsuojama:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Eil.
Nr.
1

2.

J.

i

Sitlomas sprendimas (pateikiamas ai5kus ir konkretus sprendimo
apraSymas)
?)

Pasira5yti sutarti su imone si[landia maZiausia darbq kain4, su
Bendrijos leSomis isigytais, 5 m atramomis, LED Sviestuvais,
taupandiais elektros energij4, kai Bendrijos teritorijoje irengiama 60
vnt. Sviestuvq, kas 40 metrq tarpais tarp stulpq.

b) Pasira5yti sutarli su imone siulandia maZiausia darbq kain4, su
Bendrijos le5omis isigytais, 5 m atramomis, LED Sviestuvais,
taupandiais elektros energij4, kai Bendrijos teritorijoje irengiama 75
vnt. Sviestuvq, kas 30 metrq tarpais tarp stulpq, kas kiekvienam namll
flkiui kainuotu po 48 eurus papildomai.
a) Renkame po 700 eurll, po sprendimo priemimo (susirinkimo), bet ne
veliau kaip per menesi nuo rangos darbq pradZios, o likusius,
trlkstamus pinigus paimame i5 sukauptq bendrijos sqskaitoje, o i5
rinkliavq nesumokejusiq i5ieSkome teismo keliu Bendrijos le5omis,
Bendriios naudai.
b) AtsiZvelgiant i tai, kad rinkliavas moka ne visi bendfijos nariai ir
kvartalo gyventojai renkame po 1000 eurq, o likusius pinigus veliau
panaudojame tolimesniems darbams, o i5 rinkliavq nesumokejusiq
iSieSkome teismo keliu Bendriios le5omis Bendriios naudai.
a) Kreipiames i teism4, Bendrijos le5omis, del neteiseto prisijungimo ir
nesumoketos kompensacijos 11600 eurq prisiteisimo i5 naujo sklypo
savininko, pagal 201 8-1 0-1 5 visuotinio bendrijos nariq susirinkimo
metu priimto sprendimo nevykdymo.

Pritariu

Nepritariu
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paraSas

su naujo sklypo savininko siUloma 1200 eun+
kompensacija uZ prisijungim4, ipareigojant pakeisti Bendrijos
detalqji plan4 savo le5omis.
Sutinkame, kad Bendrijos teritorijoje bfitq atidarytaparduotuve be
derinimo su Bendrija, jos pritarimo ir kaimynq sutikimo, kaip tai

b) Sutinkame

4.

a)

tr

tr

tr
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gyvenamqjq namq kvartalo modernizavimui skirtq leSq (skolq)
nemokejimo ir jq i5ie5kojimo Bendrijos naudai.

tr

tr

Siuo metu dar nesikreipiame i teism4, Bendrijos leSomis, del
rinkliavq ir gyvenamqjq namq kvartalo modernizavimui skirtq
leSq (skolq) nemokejimo ir jq i5ie5kojimo Bendrijos naudai.

tr

tr

numato istatymai.

ir

i

c) Kreipiames teism4
kitas institucijas, Bendrijos le5omis, del
neteiseto parduotuves atidarymo, rengimosi jq atidaryti. be Bendrij os

visuotinio nariq susirinkimo suderinimo (pritarimo) ir kaimynq
sutikimo, kaip tai numato istatymai, nes taip paleidLiamos trediqjq
asmenq, t.y. Bendrijos nariq teises.

5.

a)

b)

5.

Kreipiames

i

teism4, Bendrijos ld5omis,

Biuletenis turi biiti grqZintas balsavimo organizatoriui

iki

del rinkliavq ir

2020-10-02
(nurodoma data)

6.

Biuletenio gr4Zinimo budai:
6.1. Skanuot4 ir pasira5ytq dokument4 persiqsti iLd-dig.g$,by-_c-kp-r#D(Slgn"].A|1.,p-q.m
7
Balsavimo organizatorius Sratgjgq.Pygkp..yff,.9tyt9i{.e.1.9.:..13.rl?.79._qg.g..2g.pl?,..

.

(pavadinimas/vardas, pavarde, adresas, telefono numeris, el, pa5to adresas)

antlrcitts.
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Biuleteni iteike (iSsiunte):
Bendrij os,,Tru5eliaio' pirmininkas Andrej us
(para5as, vardas,

Biuleteni uZpilde (gavo):
Bendrijos nario ar savininko vardas, pavardd, juridinio asmens pavadinimas

(paraSas, vardas, pavarde, data)

