
BENDRIJOS,,TRUSELIAI" USUOTINIO BENDRIJOS NARIU SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2022 m. rugsejo men. 23 d. Nr. 20221002
TruSeliai

Susirinkim4 Saukia: Bendrijos nariai.

Susirinkimo dienq sklypq yra95, bendrijos nariq, registruotq bendrijos nariq registravimo knygoje
yra 64, i5 kuriq susirinkime dalyvauja 20 

-bendrijos 
nariq. I5 anksto ra5tu balsavo 19 - nariq.

I5 viso 39 _balsai. Kvorumas yra. Bendrijos susirinkime dalyvauja 0 - gyvenamqjq namq

kvartalo sklypq savininkai.
Susirinkimas ivyko: Gryneides g.44, Tru5eliq km., Klaipedos raj., visiems susitikus, 2022-09'22,
19.00 val.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE
1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Susirinkimo balsq skaidiavimo komisijos rinkimas.
3. Susirinkimo (posedZio) darbotvarkes tvirtinimas.
4. Bendrijos,,Tru5eliaio' pirmininko rinkimai.
5. {galioto asmens sudaryti darbo sutarti su naujai i5rinktuoju Bendrijos ,,Tru5eliaioo pirmininku

rinkimai.
6. Del gyvlnq laikymo taisykliq Bendrijos ,,TruSeliaioo administruojamoje teritorijoje

patvifi inimo. Taisykles pridedamos.
7. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
NUTARTA: susirinkimo pirmininku iSrinkti: Andrejq Bydkov4, o susirinkimo

sekretoriumi - Jurgit4 Buikytg.

UZ 20 balsai(-q) PRIES 0 balsai(-q) SUSILAIKE 0 balsai(-q)

NUTARTA:

UZ 20 balsai(-t1) pRIES 0 balsai(-q) SUSILAIKE 0 balsai(-q)

3. SVARSTYTA: susirinkimo darbotvarkes tvirtinimas.
NUTARTA: patvirtinti Siuos darbotvarkes klausimus:

Bendrijos,,Tru5eliaio' pirmininko rinkimai.

[galioto asmens sudaryti darbo sutarlf su naujai
i5rinktuoj u Bendrij os,,Tru5eliai" pirmininku rinkimai.
Del gyvDnq laikymo taisykliq Bendrijos ,,TruSeliai"
administruojamoje teritorij oje patvirtinimo. Taisykles
pridedamos.
Kiti klausimai.

UZ ZO batsai(-q) PRIES 0 balsai(-q) SUSILAIKE 0 balsai(-q)

4. SVARSTYTA: Bendrijos,,Truseliai" pirmininko rinkimai.
Ber-rdrijos ,,TruSeliaio' pirmininku i5rinkti Andrejq Bydkov4.

Laikotarpyje kol buvo pasibaigusi ankstesne Andrejaus Bydkovo
NUTARTA:

balsq skaidiavimo komisijos rinkimas.
balsq skaidiavimo komisij4 i5rinkti: Dariq Kalinausk4.



pirmininko kadencija iki Sios dienos, pfipaLinti, kad Andrejus
Bydkovas faktiSkai vykde Bendrijos,,Tru5eliai" pirmininko pareigas
ir jo atlikti veiksmai (darbai), pasira5yti dokumentai ir atstovavimas
Bendrijos vardu yra teiseti, nebent jie prie5tarautq Bendrijos

,,Tru5eliai" interesams ar paZeistq Bendrijos nariq teises ir teisetus
interesus.

UZ 18 balsai(q) PRIES 0 balsai(-q) SUSILAIKF, Z balsai(-q)

I5ankstines nuomonds parei5kimai :

UZ 18 balsai(q) PRIES 1 balsai(-q) SUSILAIKE 0 balsai(-q)

Bendri rezr;ltatai
UZ 36

5. SVARSTYTA:

NUTARTA:

6. SVARSTYTA:

NUTARTA:

UZ

ISankstines nuomones pareiSkimai :

UZ 18 balsai(-q)

Bendri rezultatai
UZ 38 balsai(-q)

balsai(-q) PRIES 1 balsai(-q) SUSILAIKF, Z balsai(-q)

[galioto asmens sudaryti darbo sutartf su naujai i5rinktuoju Bendrijos
,,TtuSeliai" pirmininku rinkimai.
fgalioti sudaryti darbo sutarti su naujai i5rinktuoju Bendrijos
,,Tru5eliai" pirmininku susirinkimo sekretorg Jurgit4 Buikytg.

balsai(-q) PRIES 0 balsai(-q)

PRIES

PRIES

0 balsai(-q)

0 balsai(-q)

SUSILAIKE 0 balsai(-q)

SUSILAIKE 1 balsai(-q)

SUSILAIKE 1 balsai(-q)

Del gyviinq laikymo taisykliq Bendrijos ,,TruSeliai"
administruoj aryoj e teritorij oj e patvirtinimo. Taisykles pridedamos.
Tvirtinti "bendrijos,,Tru5eliai" gyviinq laikymo taisykles Bendrijos

,,Tru5eliai" administruojamoje teritorijoje analogiSkas Klaipedos
rajono savivaldybes taisyklems. Taisykles pridedamos.

UZ lg balsai(-q) PRIES I balsai(-q) SUSILAIKE 0 balsai(-q)

I5ankstines nuomonds parei5kimai :

UZ 18 balsai(-q) PRIES 1 balsai(-q) SUSILAIKE 0 balsai(-q)

Bendri rezultatai
UZ 17 balsai(-q) PRIES balsai(-q) SUSILAIKE 0 balsai(-q)

7. SVARSTYTA: Kiti klausimai.

NUTARTA: Kitq klausimq nepateikta.
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PRIDEDAMA:
1. Dalyviq s4ra5as (bendrijos nariai), 1 lapas;
2. Bendrijos nariq i5ankstines nuomontis pareiSkimai, 23 lapar;
3. Aktas del informavimo, 1 lapas;
4. PraneSimai apie pritarim4 del visuotinio Bendrijos nariq su5aukimo, 28lapai.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Bendrijos narys(-e)

Bendrijos narys(-e)

Andre.jus Bydkovas
(vardas, pavarde)

Jurgita Buikyte
(vardas, pavarde)

Darius Kalinauskas
(vardas, pavarde)

(paraSas) (vardas, pavarde)



DEL INFORMAVIMO ArIE BENDRIJOS ,,TRUSELIAI" Saurra.vr4 BENDRTJOS

NARIU SUSIRINKIMA

AKTAS

2022 m, rus6jo m6n. 23 d.

Bendrijos pirmininkas Andrejus Bydkovas ir bendrijos nariai Jurgita Buikyte, ir Darius

Kalinauskas patvirtina, kad bendrijos nariai buvo el. pa5tu informuoti apie bendrijos nariq

susirinkim4 pagal Bendrijos fstatq 5.2 punktq. Prane5imas apie bendrijos ,,Tru5eliai" Saukiam4

visuotini bendrijos nariq susirinkim4 su jo darbotvarke, data, laiku, vieta buvo i5siqsti nurodytais

el. pa5tais.

PRIDEDAMA.

1. I5siqstq prane5imq istorijos kopija - 5 lapai; skelbimo kopija - 1 lapas; i5ankstines

nuomones pareiSkimo ra5tu biuletenio kopija -2lapai.

Bendrij os pirmininkas(-e)

Bendrijos narys(-e)

Bendrijos narys(-e)

Bendrijos narys(-e)

Andreius Bydkovas
(vardas, pavarde)

Darius Kalinauskas
(vardas, pavarde)

Jurgita Buikyte
(vardas, pavarde)

(para5as) (vardas, pavarde)


