
 
Pakartotinio visuotinio DNSB „Rumpiškės“ narių susirinkimo, vyksiančio 2016-03-17, išankstinio 

nuomonės pareiškimo biuletenis  
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties  
 
pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsniu, ______________________________________ , 
                                                                                (vardas, pavardė) 

gyvenantis________________________________________________, iš anksto pareiškiu nuomonę  
                         (adresas) 
2016-03-17 vyksiančio pakartotinio visuotinio DNSB „Rumpiškės“ narių susirinkimo klausimais  
 
pateikdamas ją žemiau  esančioje lentelėje 
Eil. 
Nr. 

Pakartotinio visuotinio DNSB 
„Rumpiškės“ narių susirinkimo, 
vyksiančio 2016-03-17, klausimas 

Žyma raštu: 
„pritariu“ 
„nepritariu“ 

Bendrijos nario ar jo įgalioto 
asmens,  
juridinio asmens įgalioto 
atstovo parašas, vardas ir 
pavardė 

1.  Ar pritariate, kad DNSB „Rumpiškės“ 
pirmininku būtu išrinkta  Irina 
Safončikienė 
 

  

2.  Ar pritariate, kad DNSB „Rumpiškės“ 
pirmininku būtu išrinkta Rita 
Simanauskienė 
 

  

3.  Ar pritariate, kad DNSB „Rumpiškės“ 
pirmininku būtu išrinktas Robertas 
Justas.Rezgevičius 
 

  

4.  Ar pritariate, kad DNSB „Rumpiškės“ 
pirmininku būtu išrinkta Renata 
Zumarienė 
 

  

5.  Ar pritariate, kad pirmininko darbo 
užmokestis susideda iš dviejų dalių:  
vyriausybės nustatytas minimalus atlygis 
ir premija. Maksimalus mėnesinis darbo 
užmokestis, susidedantis iš dviejų dalių, 
tai yra pagrindinio darbo užmokesčio 
(MMA) ir premijos per mėnesį, negali 
viršyti 782,00 eurų iki tol, kol kitaip 
nenuspręs visuotinis bendrijos narių ” 
Rumpiškės” susirinkimas. Atskiru 
bendrijos valdybos sprendimu už konkretų 
mėnesį už bendrijos pirmininko netinkamą 
pareigų vykdymą gali būti premija 
neskiriama arba sumažinama. Jei valdybos 
sprendimo dėl premijos neskyrimo ar 
sumažinimo nebuvo, yra mokama 782 
eurų atlyginimas už darbą, susidedantis 
dviejų dalių.  

  



6.  Ar pritariate, kad DNSB „Rumpiškės“ 
revizoriumi, nustatant 84 eurų mėnesinį 
atlygį, įskaitant visus mokesčius būtu 
išrinkta Vaida Vasiliauskaitė 
 
 

  

7.  Ar pritariate, kad tokiu atveju, jei DNSB 
„Rumpiškės“ 2016-03-17 vyksiančiame 
pakartotiniame visuotiniame susirinkime 
nebus išrinktas revizorius, metinę reviziją 
atliktų tokias paslaugas teikianti įmonė ir 
ši tvarka galiotų tol, kol nebus išrinktas 
revizorius 

  

8.  Ar pritariate  kreipimuisi į teismą su 
civiliniu ieškiniu buvusiam bendrijos 
pirmininkui Sigitui Remėzai dėl žalos, 
padarytos mokant DNSB „Rumpiškės“ 
lėšomis už automobilio nuomą, 
parkavimą, remontą, detales, kurą , 
atlyginimo bei bendrijos lėšų skyrimui 
bylinėjimosi išlaidoms padengti. 

  

9.  Ar pritariate  kreipimuisi į teismą su 
civiliniu ieškiniu buvusiam bendrijos 
pirmininkui Sigitui Remėzai dėl žalos, 
padarytos skiriant sau didesnį nei darbo 
sutartyje numatyta darbo užmokestį, 
atlyginimo bei bendrijos lėšų skyrimui 
bylinėjimosi išlaidoms padengti. 

  

10.  Ar pritariate  kreipimuisi į teismą su 
civiliniu ieškiniu buvusiam bendrijos 
pirmininkui Sigitui Remėzai dėl žalos, 
padarytos neteisėtai padidinant darbo 
užmokestį Laimai Gerikienei ir 
Jevgenijai Stoilik bei priskaičiuojant 
priedus prie darbo užmokesčio už 
pavadavimą ir skaičiavimo paslaugas, 
atlyginimo bei bendrijos lėšų skyrimui 
bylinėjimosi išlaidoms padengti. 

  

 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................. 
(bendrijos nario parašas, vardas, pavardė, data) 

_______________ 


