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DNSB „Rumpiškės“ 

            

DNSB „Rumpiškės“ narys  

 

 (vardas, pavardė) 

Gyvenantis:  

 

 (gatvė, namo Nr. buto Nr.) 

Išankstinis nuomonės pareiškimas  

DNSB „Rumpiškės“ bendrijos narių 2017 m. gruodžio 15d. visuotinio susirinkimo Ryšininkų g. 6, 8, 2, 4 ir 

Rumpiškės g. 27 darbotvarkės klausimais. 

 

2017 m.  d. 

 (Mėnuo, data) 

Klaipėda 

Susirinkimo darbotvarkės klausimai : 

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai. 

2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai. 

        3 DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo. 

3.1. DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai. 

    3.1.1 Balsavimas dėl kandidatės Ligitos Girskienės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus. 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr 
Ar pritariate kad DNSB "Rumpiškės" pirmininku 

būtų išrinktas: 

(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, įrašykite 

„Nepritariu“) 

1. 
Ligita Girskienė 

 

 

 

    3.1.2. Balsavimas dėl kandidato Mariaus Žylės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus. 

 Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr 
Ar pritariate kad DNSB "Rumpiškės" pirmininku 

būtų išrinktas: 

(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, įrašykite 

„Nepritariu“) 

2. 
 Marius Žylė 

 

 

 

 3.2 DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimų antras turas. 

(Balsuojama, jeigu iš kandidatų nei vienas negavo daugiau nei du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų, 

balsuojama tik dėl vieno kandidato,kuris surinko daugiau balsų.) 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr Darbotvarkės sprendimo tekstas: 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, įrašykite 

„Nepritariu“) 

1. Balsuoju už Ligitą Girskienę (jeigu jos kandidatūra 

teikiama antro turo balsavime į bendrijos pirmininko 

rinkimus). 

 

 

 

2 Balsuoju už Marių Žylę (jeigu jo kandidatūra teikiama 

antro turo balsavime į bendrijos pirmininko rinkimus). 
  

3.3. Sprendimas dėl DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Darbotvarkės sprendimo tekstas:  dėl DNSB „Rumpiškės“ 

pirmininko darbo apmokėjimo 

(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite „Nepritariu“) 

DNSB „Rumpiškės“ pirmininko darbo užmokestis susideda iš 

dviejų dalių: LR 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 gali 

būti premija neskiriama arba sumažinama 

  

 

 

 

   

(Parašas) 
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3.4. Sprendimas dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku. 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Darbotvarkės sprendimo tekstas: 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite „Nepritariu“) 
 

  

4.DNSB „Rumpiškės“ valdybos narių rinkimai. 

4.1 Ryšininkų g. 6 namo valdybos nario rinkimai. 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr Vardas Pavardė, sprendimas 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

1. Vitalijus Dunčikas, bendrijos valdybos nario kadencijai nuo 

2018 m. vasario 27 d. 
 

 

 

4.2 Rumpiškės g. 27 namo valdybos nario rinkimai. 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr Vardas Pavardė 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

1. 
Rita Simanauskienė 

 

 

 

4.3 Ryšininkų g. 4 namo valdybos nario rinkimai.   
Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr Vardas Pavardė 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

1. 
Laila Kuzmienė 

 

 

 

4.4 Ryšininkų g. 8 namo valdybos nario rinkimai. 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr Vardas Pavardė 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

1. 
Žydrūnas Masiulis 

 

 

 

 4.5 Ryšininkų g. 2 namo valdybos nario rinkimai. 
Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr Vardas Pavardė, sprendimas 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

1. Algirdas Laurinaitis, bendrijos valdybos nario kadencijai nuo 

2018 m. vasario 27 d. 
 

 

 

5. Metinės 2016 m. veiklos ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas. 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Darbotvarkės sprendimo tekstas: 

(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

Patvirtinama DNSB „Rumpiškės“ 2016 m. veiklos ataskaita.  

 

 

6. 2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Darbotvarkės sprendimo tekstas: 

(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

Patvirtinama 2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą   

 

 

  

 

 
 

(Bendrijos nario Vardas, Pavardė) (Parašas) 
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7. Revizorius rinkimai. 

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Eil. Nr Vardas Pavardė 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

1.   

 

 

8. Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui Sigitui 

Remėzai. 

8.1. Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai 

dėl žalos, padarytos mokant DNSB „Rumpiškės“ lėšomis už automobilio nuomą, parkavimą, remontą, detales, 

kurą, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti  

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Ar pritariate sprendimui: 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

Pritarti 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. Pritarti bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi 

išlaidoms padengti. 

  

8.2. Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai 

dėl žalos, padarytos skiriant sau didesnį nei darbo sutartyje numatyta darbo užmokestį, atlyginimo; bei bendrijos 

lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.  

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Ar pritariate sprendimui: 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

Pritarti kreipimuisi į teismą su civiliniu ieškiniu buvusiam bendrijos 

pirmininkui Sigitui Remėzai dėl žalos, padarytos skiriant sau didesnį nei 

darbo sutartyje numatyta darbo užmokestį, atlyginimo. Pritarti bendrijos 

lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti. 

  

8.3. Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. 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.  

Pareiškiu savo nuomonę sekančiai: 

Ar pritariate sprendimui: 
(Jeigu pritariate įrašykite 

„Pritariu“) 

(Jeigu nepritariate, 

įrašykite 

„Nepritariu“) 

Pritarti 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. Pritarti bendrijos lėšų skyrimui 

bylinėjimosi išlaidoms padengti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Bendrijos nario Vardas, Pavardė) (Parašas) 


