
DNSB "RUMPIŠKĖS" BENDRIJOS VALDYBOS SUSIRINKIMO 
PROTOKOLAS 

Nr. 5 - 201 6/0 ( /Z~ 
Klaipėda 

Susirinkimas ivyko 2016 m. sausio 27 d. 19 val. 00 min. bendrijos patalpose. 

DNSB "Rumpiškės" yra 5 valdybos nariai ir valdybos pirmininkė . Susirinkime dalyvavo: valdybos nariai -
Audronė Kazlauskienė, Žydrūnas Masiulis, Gintautas Motekaitis, Vitalijus Dunčikas, Algirdas Laurinaitis, ginčų 
komisijos narys Andrius Plotnikovas. Bendrijos pirmininkė Irina Safončikienė buvo toje pačioje patalpoje, kur 
vyko susirikimas, bet nurodė, kadji atsisako dalyvauti valdybos susirikime. Valdybos kvorumas yra, susirinkimas 
galiojantis. 

Susirinkimo pirmininkas - Žydrūnas Masiulis; už balsavo 5, vienbalsiai. Irina Safončikienė nebalsavo. 
Susirinkimo sekretorius - Vitalijus Dunčikas; už balsavo 5, vienbalsiai. Irina Safončikienė nebalsavo. 

Darbotvarkė: 
1. DNSB "Rumpiškės" pirmininkės Irinos Safončikienės 2016-01-21 pareiškimo "dėl atleidimo iš pareigLĮ 

pačiai prašant nuo 2016-02-02" aptarimas. 
2. Vieno valdybos narių paskyrimas vykdyti bendrijos pirmininko pareigas iki naujo bendrijos pirmininko 

išrinkimo. 
3. Administruojančio darbuotojo paskyrimo aptarimas. 
4. Dėl laikinai einančio bendrijos pirmininko pareigas ir administruojančio darbuotojo darbo apmokėjimo. 

Susirinkimo pirmininkas Žydrūnas Masiulis pristatė darbotvarkės klausimą - DNSB "Rumpiškės" pirmininkė 
Irina Safončikienė 2016-01-21 pateikė pareiškimą dėl atleidimo iš pareigų pačiai prašant nuo 2016-02-02. 

Balsavimas dėl Irinos Safončikienės prašymo tenkinimo atleisti iš užimamų bendrijos pirmininkės 
pareigų pačiai prašant nuo 2016-02-02 

Už: 5, Audronė Kazlauskienė, Žydrūnas Masiulis, Gintautas Motekaitis, Vitalijus Dunčikas, Algirdas 
Laurinaitis, vienbalsiai. Irina Safončikienė nebalsavo. . 

Prieš: O; 
Susilaikė: O. 

• 1 Klausimu uutarta - tenkinti Irinos Safončikienės prašymą atleisti iš užimamų bendrijos pirmininkės 

pareigų pačiai prašant nuo 2016-02-02. 

2 klausimas. Vieno valdybos narių paskyrimas vykdyti bendrijos pirmininko pareigas iki naujo 
bendrijos pirmininko išrinkimo. 

Valdybos narys Žydrūnas Masiulis pasiūlė kol valdybos narys laikinai užims pareigas, tuo laikotarpiu samdyti 
administruojanti darbuoto.ją. Visi valdybos nariai nurodė, kad negali laikinai užimti bendrijos pirmininko 
pareigas, išskyrus Žydrūną Masiuli. 

Balsavimas dėl valdybos nario Žydrūno Masiulio paskyrimo laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas, 
kol neišrinktas naujas bendrijos pirmininkas 

Už: 4, Audronė Kazlauskienė, Gintautas Motekaitis, Vitalijus Dunčikas, Algirdas Laurinaitis,. 
Prieš: O; 
Susilaikė: 1; Žydrūnas Masiulis, 
Irina Safončikienė nebalsavo. 

-=---• 2 Klausimu nutarta - valdybos narys Žydrūnas Masiulis paskiriamas laikinai eiti bendrijos 
~~~,~~mininko pareigas, kol neišrinktas naujas bendrijos pirmininkas. 

~~1 ~.ii>.:f~ ~~~i?,as. Administruojanlio darbuotojo paskyrimo aptarimas. 
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,i:\. \ Balsavimas dėl administruojančio darbuotojo, kuriam būtų igalioto 
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ai kurios bendrijos pirmininko 
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funkcijos paskyrimo. 
Už: 5, Audronė Kazlauskienė, Gintautas Motekaitis, Vitalijus Dunčikas, Žydrūnas Masiulis , Algirdas 

Laurinaitis. Vienbalsiai 
. Prieš: O; 
Susilaikė: O; 
Irina Safončikienė nebalsavo. 

3 Klausimu nutarta - Pritarti administruojančio darbuotojo paskyrimui, kuriam būtų įgaliotos, kai kurios 
bendrijos pirmininko funkcijos. 

4 klausimas. Dėl laikinai einančio bendrijos pirmininko pareigas ir administruojančio darbuotojo 
darbo apmokėjimo ir darbo sutarties pasirašymo. 

Balsavirnas dėl atlyginimų, siūloma: laikinai einančiam bendrijos pirmininko pareigas mokėti 30 proc. 
bendrijos pirmininko atlyginimo, administruojančiam darbuotojui mokėti 70 proc. bendrijos pirmininko 
atlyginimo. Darbo sutartį su laikinai einančiu bendrijos pirmininko pareigas Žydrūnu Masiuliu siūloma įgalioti 
Gintautą Motekaitį. 

Už: 4, Audronė Kazlauskienė, Gintautas Motekaitis, Vitalijus Dunčikas, Algirdas Laurinaitis. 
Prieš: O; ~, 

Susilaikė: 1, Žydrūnas Masiulis; 
Irina Safončikienė nebalsavo. 

4 Klausimu nutarta - Laikinai einanclam bendrijos pirmininko pareigas mokėti 30 proc. bendrijos 
pirmininko atlyginimo, adllJinistruojančiam darbuotojui mokėti 70 proc. bendrijos pirmininko atlyginimo. 
Darbo sutartį su laikinai tinančiu bendrijos pirmininko pareigas Žydrūnu Masiuliu įgalioti Gintautą 
Motekaitį· 

5 klausimas. Dėl materialinių vertybių, dokumentacijos ir kito perėmimo iš I.Safončikienės. 

Balsavirnas dėl perėmimo tvarkos, siūloma: įpareigoti bendrijos pirmininkes Iriną Safončikienę perduoti 
visas materialines ir nematerialines vertybes, dokumentaciją susijusią su bendrijos veikla, tame tarpe DNSB 
"Rumpiškės" civilines bylas ir kitas bylas. Taip pat prisijungimo prie kompiuterių, prie svetainės vardus ir 
slaptažodžius. Pakviesti į priėmimo perdavimo komisiją bendrijos narius. Turtą perduoti ir priimti š. m. vasario 
1, 2 dienomis 

Už: 5, Audronė Kazlauskienė, Žydrūnas Masiulis, Gintautas Motekaitis, Vitalijus Dunčikas, Algirdas 
Laurinaitis, vienbalsiai. Irina Safončikienė nebedalyvavo. 

Prieš: O; 
Susilaikė: O. 

5 Klausimu nutarta - Įpareigoti bendrijos pirmininkę Iriną Safončikienę perduoti visas materialines ir 
nematerialines vertybes, dokumentaciją SUSIJUSią su bendrijos veikla, tame tarpe DNSB 
"Rumpiškės" civilines byla.ir kitas bylas. Taip pat prisijungimo prie kompiuterių, prie svetainės vardus ir 
slaptažodžius. Pakviesti į priėmimo perdavimo komisiją bendrijos narius. Turtą perduoti ir priimti Š. m. 
vasario 1, 2 dienomis. 

Susirinkimas baigtas 21 00 val. 


