
Daugiabudiq namq savininkq bendrijos,,JonaZole"
kodas 302347091,

registruotas buveinds adresas JonaZoliq 15-2, Vilnius
(toliau - Bendrija)

IGALIOTINIU SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2013 m. rugpjudio 8 d. Nr. 1

Vilnius

Susirinkimas ivyko 2013 m. rugpjtidio 8 d.20 val.
Bendras igaliotiniq skaidius 25.

{galiotiniq susirinkime dalyvauja 16, iskaitant 5 igaliotinius, kurie pateike parei5kimus del
i5ankstines nuomones (susirinkimo dalyviq s4raSas pridedamas).
Vadovaujantis Daugiabudiq gyvenamqjr+ namq ir kitos paskirties pastatq savininktl bendrijq

istatymo 13 straipsnio 5 dalimi (igaliotinir4 susirinkimas yra teisetas, kai jame dalyvauja ne

maLiau kaip trys penktadaliai igaliotiniq) susirinkimo kvorumas yra, susirinkimas laikomas

ivykusiu ir gali priimti sprendimus.
Informacija apie vyksianti susirinkim4 ir jo darbotvarke bei dokumentq projektai kiekvienam

igaliotiniui buvo i5siqsti el. pa5tu, patalpinta kiekvienos laiptines skelbimq lentoje bei
internetineje svetaineje wwwjonazole.lt.

' Darbotvarke:
1. Bendrijos valdybos rinkimai
2. Bendrijos pirmininko rinkimai
3. Bendrijos pirmininko pareigybes apra5ymo tvirtinimas
4. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai
5. Bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apra5o tvirtinimas
6. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos rinkimai
7. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5o tvirtinimas
8. Bendrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygq ir darbo uZmokesdio dydZio nustatymas

9. {galiojimq suteikimas bendrijos nariui bendrijos vardu pasira5yti darbo sutarti su bendrijos
pirmininku, j4 pakeisti ar nutraukti

1. SVARSTYTA. Balsavimo igaliotiniq susirinkime tvarka
NUTARTA: Balsavimas susirinkime vyks atviru igaliotiniq balsavimu, t.y. keliant rankas.

Sprendimai bus laikomi priimtais, kai ul.juos balsuos daugiau kaip puse susirinkime dallvaujandiq

igaliotiniq.
("u2" 16 balsq).

2. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai
NUTARTA:
1. Susirinkimo pirmininku i5rinkti Iren4 Sambaraitg.

("uL" 16 balsq).
2. Susirinkimo sekretoriumi i5rinkti Mindaug4 JuSkevidiq
(''uZ" l6 balsq).

3. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkes tvirtinimas



NUTARTA: Patvirtinti darbotvarkg, kuri buvo i5siqsta'igaliotiniams el. pa5tu, paskelbta vie5ai

kiekvienos laiptines skelbimq lentoje bei internetineje svetaineje wwwjonazole.lt :

1. Bendrijos valdybos rinkimai
2. Bendrijos pirmininko rinkimai
3. Bendrijos pirmininko pareigybes apra5ymo tvirtinimas
4. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai
5. Bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apraso Wirtinimas

6. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos rinkimai
7. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5o tvirtinimas
8. Bendrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygq ir darbo uZmokesdio dydZio nustatymas

9. fgaliojimq suteikimas bendrijos nariui bendrijos vardu pasiraSyti darbo sutarti su bendrijos

pirmininku, j4 pakeisti ar nutraukti
("uL" 16 balsq).

4. SVARSTYTA. Bendrijos valdybos rinkimai
NUTARTA. ISrinkti Bendrijos valdybos nariais 3 metq laikotarpiui Siuos asmenis:

1. Arn4Mikail4
2.YaidqPetrudioni
3. Vytaut4 LemeLi
4. Ras4 Svedieng
(''uZ" l6 balsq).

5. SVARSTYTA. Bendrijos pirmininko rinkimai
NUTARTA. Ilrinkti Bendrijos pirmininku 3 metq laikotarpiui Virmant4 Baronaiti

("vZ* 16 balsq).

6. SVARSTYTA. Bendrijos pirmininko pareigybes apra5ymas

NUTARTA. Patvirtinti Bendrijos pirmininko pareigybes apraSyrn4 $ridedama).
(,uL" 16 balsq).

7. SVARSTYTA. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai
NUTARTA.ISrinkti Bendrijos revizijos komisijos nariais 4 metq laikotarpiui Siuos asmenis:

1. Ing4 Zviedrieng (revizijos komisijos pirmininke);
2. Simon4 Kulionieng (nariu);
3. Zitq Baguckieng (nariu);
(,,uL" 16 balsq).

8. SVARSTYTA. Bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apraSas

NUTARTA. Patvirtinti Bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apraS4 @ridedama).
(,,aL" 16 balsq).

9. SVARSTYTA. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos rinkimai
NUTARTA. Ilrinkti Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos nariais 4 metq laikotarpiui Siuos

asmenis:
1. Iren4 Sambaraitg (komisijos pirmininku);
2. Ing4 Liubertieng (nariu);
3. Eugidijq Bujausk4 (nariu).
(,,nL" 16 balsq).



10. SVARSTYTA. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apraSas

NUTARTA. Patvirtinti Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apraS4

(pridedama).
(,,rtL" 16 balsq).

11. SVARSTYTA. Bendrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygq ir darbo uZmokesdio
dydZio nustatymas

NUTARTA. Nustatyti Bendrijos pirmininkui ne vis4 darbo laik4 - 8 val. per menesi bei moketi
265 Lt darbo uZmokesti.

(,,tL" 16 balsq).

12. SVARSTYTA. [galiojimq suteikimas bendrijos nariui bendrijos vardu pasira5yti darbo
sutarti su bendrijos pirmininku, j4 pakeisti ar nutraukti.

NUTARTA. fgalioti bendrijos narg Iren4 Sambaraitg bendrijos vardu pasira5yti darbo sutarti su

bendrijos pirmininku, j4 pakeisti ar nutraukti.
(,ilL" 16 balsq).

PRIDEDAMA:
1. fgaliotiniq susirinkimo dalyviq s4raSas, I lapas.
2. Prane5imas apie igaliotiniq susirinkim4, 1 lapas.
3. fgaliotiniq susirinkimo dalyviq parei5kimai del i5ankstines nuomones pateikimo, 5 lapai.
4. Bendrijos pirmininko pareigybes apra5ymas, 3 lapai.
5. Bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apra5as, 3 lapai.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Irena Sambaraite

Mindaugas Ju5kevidius



DAUGIABucTq NAMU sAVININKU BENDRTJOS ,,JON tLol-it"
kodas 3 023 4709 1, registruotas buveines adresas JonaZoliq I 5 -2, Vilnius

2013 M. RUGrJUCIo 8 D.IGALIoTINIV SUSIRINKIMo DALYvIU SARASAS
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Daugiabuiiq namq savininkq bendrijos,,JonaZol6"
kodas 30234709'1,

registruotas buvein6s adresas JonaZoliq 15-2, Vilnius
(toliau - Bendrija)

PRANESTMAS AprE IGALTOTTNTU SUStRtNK|MA

2013 m. liepos 25 d.

2013 m. rugpjtidio 8 d. (ketvirtadieni) 20val., adresu JonaZoliq 15 kieme (prie
1 laiptines), Vilnius, ivyks igaliotiniq susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Dalyvavimas
butinas. {galiotiniq registracija pradedama nuo 19.45 val.

Susirinkimo darbotvarke :

1. Bendrijos valdybos rinkimai
2. Bendrijos pirmininko rinkimai
3. Bendrijos pirmininko pareigybes apra5ymo tvirtinimas
4. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai
5. Bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apra5o tvirtinimas
6. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos rinkimai
7. Bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5o tvirtinimas
8. Bendrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygq ir darbo uZmokesdio dydZio

nustatymas'9. 
fgaliojimq suteikimas bendrijos nariui bendrijos vardu pasira5yti darbo sutarti su

bendrijos pirmininku, j4 pakeisti ar nutraukti

lgaliotiniai, negalintys dalyvauti susirinkime, gali i5 anksto ra5tu (pasirinktinai
elektroniniu laiSku (info@ionazole.lt) persiundiant pasiraSytq ir nuskenuotq ra5tq arba
pasiraSytq ra5tq uZklijuotame voke iteikiant (nusiundiant) savo laiptin6s kitam igaliotiniui)
pateikti savo nuomonq d6l susirinkime svarstomq klausimq. Nuomond pateikiama ra5tu,
aiSkiai nurodant, kokiam sprendimui igaliotinis pritaria arba nepritaria.

Atkreiptinas ddmesys i tai, kad igaliotinis kiekvienu konkreiiu klausimu privalo balsuoti pagal

daugumos jo atstovaujamq bendrijos narir.l valiq, pareik5tq i5 anksto raStu arba kita forma.

Su siii lomais sprend im q projektais galima susipaiinti www. ionazole.lt

Kviediame dalyvauti.



DAUGTABITCTU NAM{J SAVTNINKU BENDRTJOS

',JONAZOLE,' IGALIOTINIS VAIDOTAS GURSKAS

[galiotiniq susirinkimo organizaloriui

PAREISKIMAS
DSL I$ANKSTINtrS NUOMONES PATPIKIMO

2013-08-08

A5, Vaidatas Gur"skas, Jona*oliq g. 1? namo 2 laiptin6s igaliotinis, rei$kiu 5i4 nuomonq

[galiotiniq susirinkimo, kuris vyks 2013 m. rugpjfrdio 8 d. 20 val., darbotvarkeje nurodytais
klausimais:

1. Del daugiabudiq namq:savininkq ber:drijos ,,JonaZold" (toliau - bendrija) valdybos rirrkimo.
Pritariu, kad valdybos nariais bfrtq i5rinkti 5ie asmenys: Amas Mikails, Vaidas Petrudionis,
Vytautas LemeZys, Rasa $vediene.

2. Ddl Bendrijos pirmininko rinkimo. Pritariu, kad bendrijos pirmininku b[t4 i5rinktas
Virmantas Baronaitis,

3. Del bendiijos pirmininko pareigybds apraiymo tvirtinimo. Pritariu bendrijos pirmininko
pareigybes apra5ymui, kuris buvo paskelbtas wwwjonazole. lt"

4. Del bendrijos revizijos komisijos rinkimo. Pritariu, kad bendrijos revizijos komisijos
nariais bfitu isrinkti Sie asmenys: Inga ivieclriene (revizijos komisijos pirmininke), Simona
Kulioniene (narir"r), Zita Bagucltiene (nariu).

5" Del bendrijos revizijos komisijos darbc tvarkos apra$o tvirtinimc. Pritariu bendrijos
revizijos komisijos darbo tvarkos apra5ui, kuris buvo paskelbtas wwwjonazole. lt.

6. Dsl bendrijos gindrl nagrinejimo komisijos rinkimo. Pritariu, kad bendrijos giniq
nagrinejimo komisijos nariais bfrtq iSrinkti $ie asmenys: Irena $ambaraite (komisijos pirmininku),
Inga Liubertiene {nariu}, Eugidijus Bujauskas (narru}.

7. Dsl bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5o tvi*inimo. Fritariu
bendrijos gin6q nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apraiui, kuris buvo paskelbtas
wwwjonazole. lt.

8" Del Bendrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygq ir darbo uimokesdio dydfio nustatymo,
Pritariu, kad bendrijos pirmininkui bttq nustatytas ne visas darbo laikas - I val. per menesi bei
botrtr mokamas 265 Lt darbo uimokestis.

9. Del lgaliojimq suteikiruo bendrijos nariui bendrijos vardu pasiraSyti darbo sutarti su

bendr$os pirmininku, jA pakeisti ar nutraukti. Pritariuo kad bendrijos nare lrena $ambaraite b[tr4

igaliota bendrijos vardu pasila5yti darbo sutarti'su berylrrjos pirmininku, j4 pakeisti ar nutraukti.

{galiotinis V-aidotas Gurskas
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DAUGIABUCIU NAMV SAVININKV BENDRIJOS
,,JONAZOLE" IGALIOTINE JELENA JAKUBOVSKIENE

{galiotiniq susirinkimo organizatoriui

PAREISKIMAS
DEL ISANKSTINES NUOMONES PATEIKIMO

20 1 3-08-07

A5, Jelena Jakubovkiend, JonaZoliq 15 namo 4 laiptinds lgaliotind, rei5kiu 5i4 nuomong

fgaliotinirl susirinkimo, kuris vyks 2013 m. rugpjudio 8 d. 20 val., darbotvarkeje nurodytais

klausimais:
1. Del daugiabudirl namq savininkq bendrijos ,,Jonalold" (toliau - bendrija) valdybos rinkimo.

Pritariu, kad valdybos nariais butq i5rinkti Sie asmenys: Arnas Mikaila, Vaidas Petrudionis,
Vltautas LemeZys, Rasa Svediene.

2. Ddl Bendrijos pirmininko rinkimo. Pritariu, kad bendrijos pirmininku bfltq iSrinktas
Virmantas Baronaitis.

3. Del bendrijos pirmininko pareigybes apra5ymo tvirtinimo. Pritariu bendrijos pirmininko
pareigybes apra5ymui, kuris buvo paskelbtas wwwjonazole. lt.

4. Del bendrijos revizijos komisijos rinkimo. Pritariu, kad bendrijos revizijos komisijos
nariais bltq i5rinkti Sie asmenys: Inga Zviedriene (revizijos komisijos pirmininke), Simona
Kulioniene (nariu), Zita Baguckiene nariu).

5. Del bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apra5o tvirlinimo. Pritariu bendrijos
revizijos komisijos darbo tvarkos apra5ui, kuris buvo paskelbtas.,wwv.jonazole. lt.

6. Del bendrijos gindq nagrinejimo komisijos rinkimo. Pritariu, kad bendrijos gindq
nagrinejimo komisijos nariais butrl i5rinkti 5ie asmenys: Irena Sambaraite (komisijos pirmininku),
Inga Liubertiene (nariu), Eugidijus Bujauskas (nariu).

7. Del bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5o tvirlinimo. Pritariu
bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5ui, kuris buvo paskelbtas

wwwjonazole. lt.
8. Del Bendrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygq ir darbo uZmokesdio dydZio nustatymo.

Pritariu, kad bendrijos pirmininkui bUtq nustatytas ne vis4 darbo laikas - 8 val. per menesi bei
b[tq mokamas265 Lt darbo uZmokestis.

pasira5yti darbo sutarti su

nard Irena Sambaraite butq

Igaliotine

9. Del {galiojimq s

bendrijos pirmininku, j4

igaliota bendrijos vardu u, j4 pakeisti ar nutraukti.

Jelena Jakubovkiene
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DAUGIABYCIU NAMV SAVININKU BENDRIJOS
,JONAZOLE" IGALIOTINIS DEIVIDAS RASTENIS

[galiotiniq susirinkimo organizatoriui

PAREISKIMAS
DEL ISANKSTINES NUOMONES PATEIKIMO

2013-08-07

A5, Deividas Rastenis, JonaZoliq 15 namo I laiptinds igaliotinis, rei5kiu 5i4 nuomong

[galiotiniq susirinkimo, kuris vyks 2013 m. rugpjridio 8 d. 20 val., darbotvarkeje nurodytais
klausimais:

l. Del daugiabudiq namq savininkq bendrijos ,,JonaLoIe" (toliau - bendrija) valdybos rinkimo.
Pritariu, kad valdybos nariais bfitq i5rinkti Sie asmenys: Arnas Mikaila, Vaidas Petrudionis,
Vltautas LemeZys, Rasa Svediene.

2. Del Bendrijos pirmininko rinkimo. Pritariuo kad bendrijos pirmininku bltq iSrinktas

Virmantas Baronaitis.
3. Del bendrijos pirmininko pareigybes apraSymo tvirtinimo. Pritariu bendrijos pirmininko

pareigybes apra5ymui, kuris buvo paskelbtas wwwjonazole. lt.
4. Del bendrijos revizijos komisijos rinkimo. Pritariu, kad bendrijos revizijos komisijos

nariais bUtq i5rinkti Sie asmenys: Inga Lviedriene (revizijos komisijos pirmininke), Simona
Kulioniene (nariu), Zita Baguckiene (nariu).

5. Del bendrijos revizijos komisijos darbo tvarkos apra5o tvirtinimo. Pritariu bendrijos
revizijos komisijos darbo tvarkos apra5ui, kuris buvo paskelbtas wwwjonazole. lt.

6. Del bendrijos gindq nagrinejimo komisijos rinkimo. Pritariu, kad bendrijos gindq

nagrinejimo komisijos nariais bDtq i5rinkti Sie asmenys: Irena Sambaraite (komisijos pirmininku),
Inga Liubertiene (nariu), Eugidijus Bujauskas (nariu).

7. Del bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5o tvirtinimo. Pritariu
bendrijos gindq nagrinejimo komisijos darbo tvarkos apra5ui, kuris buvo paskelbtas

wwwjonazole. lt.
8. Del Bendrijos pirmininko darbo apmokejimo s4lygq ir darbo uZmokesdio dydZio nustatymo.

Pritariu, kad bendrijos pirmininkui btrtq nustatltas ne visas darbo laikas - 8 val. per menesi bei

b[tq mokamas 265 Lt darbo uZmokestis.

9. Del fgaliojimq suteikimo bendrijos nariui bendrijos vardu pasira5yti {qbo sutarti su

bendrijos pi.-ittinkn, j4 pakeisti ar nutraukti. Pritariuo kad bendrijos nare Irena Sambaraite butq

igaliota bendrijos vardu pasiraSyti darbo sutarti su bendrijos pirmininku, j4 pakeisti ar nutraukti.

Igaliotinis Deividas Rastenis
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DAUGTABUCTIT NAMU SAVINTNKU BENDRTJOS,,JONAZOLE" PTRMININKO

PAREIGYBES APRASYM.q.S

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Daugiabudiq namq savininkq bendrijos ,,JonaLold" (toliau - bendrija) pirmininko

pareigybe reikalinga organizuoti bendrijos veikl4, igyvendinant bendrijos tikslus.

2. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos daugiabudiq gyvenamqjq namq ir

kitos paskirties pastatq savininktl bendrijq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, bendrijos istatais, bendrijos pirmininko pareigybes

apra5ymu ir visuotinio (fgaliotiniq) susirinkimo sprendimais.

3. Bendrijos pirminink4 renka ir i5 pareigq at5aukia, nustato jam darbo uZmokesti visuotinis

susirinkimas (igaliotiniq susirinkimas) bendrijos istatuose nustaty'ta tvarka 3 metq laikotarpiui.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIJOS PIRMININKUI

4. Bendrijos pirmininkas turi tureti auk5tqi ar jam prilyginam4 iSsilavinim4.

5. Bendrijos pirmininkas turi tureti glvenamq;,E viet4 toje vietoveje, kur yra bendrijos

pastatai, tureti darbo patirties organizuojant bendrijos veikl4.

6. Btiti gerai susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais bei kitais

teises aktais, reglamentuoj andiais daugiabudiq namr+ bendrijq veikl4.

7. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti ir'apibendrinti informacij4, rengti atsakymus i gyventojq

paklausimus, ivairius ra5tus, teises aktais tvirtinamus dokumentus, pretenzijas ir kt.

8. Gebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4, rinktis darbo metodus.

9. SklandZiai destyti mintis ra5tu ir LodLiu, i5manyti dokumentq rengimo, tvarkymo ir

apskaitos taisykles.

10. Moketi dirbti Siomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroniniq

lenteliq, pateikdiq rengimo ir pristatymo, elektroninio pa5to. Moketi naudotis interneto

paslaugomis, informacinemis sistemomis.

1 1. B[ti nepriekai5tingos reputacijos, pareigingam, darb5diam, iniciatyviam, gebeti

bendrauti.

III. BENDRIJOS PIRMININKO FUNKCIJOS IR PAREIGOS
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1 2. Bendrijos pirmininkas:

12.I. organizuoja bendrijos veikl4 ir jos tikslq igyvendinim4;

12.2. rengia ir teikia visuotiniam susirinkimui (igaliotiniq susirinkimui) (valdybai)

bendrijos meting pajamq ir i5laidq s4mat4;

12.3. rengia ir teikia visuotiniam susirinkimui (igaliotiniq susirinkimui) (valdybai) pastatq

bendroj o naudojimo obj ektq atnauj inimo metini bei ilgalaiki planq;

I2.4. rengia metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir bendrijos veiklos meting ataskait4 ir teikia

j4 bendrijos (igaliotiniq) susirinkimui;

12.5. sudaro sutarti su audito imone, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (igaliotiniq

susirinkimo) sprendimas del bendrijos finansinio audito atlikimo;

12.6. tvarko ir saugo bendrijos nariq ir butq bei kitq patalprl savininkq s4ra54, i5rinktq

bendrijos nariq igaliotiniq s4ra54.

I2.7. Ivarko ir saugo bendrijos pastatq techning ir juriding dokumentacij4, tvarko bendrijos

raStvedyb4;

12.8. organizuoja bendrijos pastatq, jq priklausiniq ir pastatq bendrojo naudojimo objektq

techning prieLiir1, Sios prieZitros dokumentq parengim4, pildym4 ir tvarkym4, taip pat naudoja ir

tvarko bendrojo naudojimo Zemes sklypus pagal istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus;
' 

12.9. istatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo (igaliotiniq susirinkimo)

pra5ymu, rengia informacij4 ir dokumentus visuotiniam susirinkimui (igaliotiniq susirinkimui);

12.10. teikia bendrijos dokumentus ir duomenis Juridiniq asmenq registro tvarkyojui;

l2.ll. teises aktq nustatyta tvarka i5duota gyventojams paZymas apie prievoliq bendrijai

ivykdym4 ir (arba) neivykdy.tas prievoles; teikia informacij4 butq ir kitq patalpq (pastatq)

savininkams jq pra5ymu:

I2.I2. sudaro ir tvarko bendrojo naudojimo objektq apraS4;

12.13. tvarko ir naudoja pagal paskirti butq ir kitq patalpq (pastatq) savininkq kaupiamqjq

leSq s4skait4;

12.14. teikia dokumentus bendrijos revizijos komisijai (revizoriui) ir (ar) auditoriui;

12.15. priima ir atleidLia i5 darbo bendrijos darbuotojus;

12.1 6. tvirtina bendrij os darbuotojq pareigybiq apra5ymus ;

12.11. pagal bendrijos (igaliotiniq) susirinkimo sprendimus naudoja bendrijos leSas ir

tvarko jos s4skaitas bankuose, taip pat priima i darb4 buhalteri arba jo funkcijas pagal sutarti paveda

imonei;

I2.I8. kontroliuoja, kaip patalpq savininkai vykdo savo prievoles, susijusias su bendrojo

naudojimo objektq prieLittra bei naudojimu, teikia pasifllymus teisdsaugos institucijoms ir

valstybines statiniq prieZitros tarnyboms patraukti atsakomyben kaltus asmenis;
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12.19. nuolat skelbia (atnaujina) aktuali4 informacij4 bendrijos intemetineje svetaineje

wwwjonazole.lt; tvarko ir administruoja 5i4 interneto svetaing;

12.20. atstovauja bendrijai pagal savo kompetencij4, sprendZia kitus klausimus, susijusius

su bendrijos veikla.

13. Bendrijos pirmininkas privalo laiku rengti bendrijos nariq, valdybos, igaliotiniq

susirinkimus, parengti jq darbotvarkE, pateikti informacij4 susirinkimo darbotvarkes klausimais.

14. Be to, bendrijos pirmininkas yra atsakingas:

I4.1. uL visq bendrijos organq,taip pat patalpq savininkq priimtq sprendimq registravim4 ir

jq paskelbim4 teises aktq, istatq ir bendrijos organl+ nustatyta tvarka;

I4.2. uL, patalpq savininkq pateiktq praSymq, skundq ir kitokiq dokumentq registravim4

teises aktq nustatyta tvarka.

IV. BENDRIJOS PIRMININKO TEISES

15. Bendrijos pirmininkas turi teisg:

15.1. gauti i5 butq ir kitq patalpq savininkq informacij4, reikaling4 funkcijoms vykdyti;

15.2. pagal kompetencij4 teises aktq nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

15.3. be kitq butq ir kitq patalpq savininkq sutikimo imtis butinq priemoniq, kad butq

i5vengta L,alos ar pa5alinta gresme bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti i5 kitq butq ir kitq

patalpq savininkq atlyginti patirtas i5laidas proporcingai jq daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje;

15.4. prireikus kviesti i bendrijos visuotinio, igaliotiniq, valdybos susirinkimus specialistus,

galindius pateikti i5vadas del svarstomq klausimq;

15.5. naudotis kitomis istatymq ir kitq teises aktq nustatytomis teisemis.

V. BENDRIJOS PIRMININKO ATSAKOMYBE

16. Bendrijos pirmininkas atsako ul jam visuotinio susirinkimo (igaliotiniq susirinkimo)

pavestq ir teises aktuose nustaty'tq funkcijq tinkam4 atlikim4.

17. Bendrijos pirmininkas privalo atlyginti bendrijai nuostolius, atsiradusius del jo

sprendimq, priimtq paLeidLiant Lietuvos Respublikos istatymus, taip pat bendrijos istatus.
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DAUGTABUCIIT NAMV SAVTNINKU BENDRIJOS,,JONAZOLE" nnVrZrJOS

KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Daugiabudiq namq savininkq bendrijos ,,Jonai,old" (toliau - bendrija) revizijos komisijos

darbo tvarkos apraSas nustato revizijos komisijos kompetencij4, teises, pareigas, darbo

otgantzavtmq.

2. Revizijos komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos

istatymu, Lietuvos Respublikos daugiabudiq gyvenamqjq namq ir kitos paskirties pastatq savininkq

bendrijq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises

aktais, reglamentuojandiais bendrijq veikl4, bendrijos istatais, visuotinio (igaliotiniq) susirinkimo

sprendimais bei Siuo tvarkos apra5u.

3. Revizijos komisijos narius renka ir at5aukia visuotinis susirinkimas (igaliotiniq susirinkimas)

bendrijos istatuose nustatlta tvarka. Revizijos komisijoje turi buti ne maZiau kaip trys komisijos nariai.

Revizijos komisijos nariai renkami ne ilgesniam kaip 4 metq laikotarpiui. Revizijos komisijos nario

kadencijq skaidius neriboj amas.

4. Revizijos komisijos nariais negali bfti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jq

sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais

sieja terystes ar artimos giminystes rySiai (tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai, seserys, taip pat

sutuoktiniq ar sugyventiniq broliai, seserys, tevai (iteviai) ir vaikai (ivaikiai).

5. Revizijos komisija, priimdama sprendimus, yra savaranki5ka ir nepriklausoma.

II. REVIZIJOS KOMISIJOS KOMPETENCIJA, TEISES IR PAREIGOS

6. Revizijos komisija yra bendrijos organas, atliekantis bendrijos vidaus kontroles funkcijas.

Revizijos komisija:

6.1. tikrina bendrijos [king finansing veikl4;

6.2. finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos flkines finansines veiklos ir

finansiniq ataskaitq patikrinim4 (audit4), jas vertina ir savo i5vadas pateikia bendrijos pirmininkui

(valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (igaliotiniq susirinkimui) ;
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6.3. atlieka neeilini bendrijos flkines finansines veiklos patikrinim4 (audit4), jeigu to

reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos nariq arba315,bendrijos igaliotiniq;

6.4. jeigu bendrija jungia kelis daugiabudius namus, tikrina pavienio daugiabudio namo butq

ir kitq patalpq savininkq kaupiam4sias le5as ir jq panaudojim4, kai to pareikalauja daugiau kaip

penktadalis to daugiabudio namo butq ir kitq patalpq savininkq.

7. Revizijos komisija turi teisg reikalauti bendrijos valdymo orgam+ ne veliau kaip per 5

darbo dienas pateikti revizijos komisijai paai5kinimus ir visus patikrinimui atlikti reikalingus

dokumentus.

8. Revizijos komisija, nustadiusi bendrijos flkines finansines veiklos paZeidimq, turi teisg

reikalauti, kad bendrijos pirmininkas (valdyba) su5auktq neeilini visuotini susirinkim4 (igaliotiniq

susirinkim4). Jeigu bendrijos pirmininkas (valdyba) per 30 kalendoriniq dienq nuo Sio reikalavimo

pateikimo dienos visuotinio susirinkimo (igaliotiniq susirinkimo) nesuSaukia, susirinkim4 Saukia ir

jo darbotvarkg nustato revizijos komisija.

9. Revizijos komisija iSvadas del bendrijos Dkines finansines veiklos paZeidimq ne veliau

kaip per 10 darbo dienq nuo patikrinimo atlikimo teikia bendrijos valdybai ir visuotiniam

susirinkimui (igaliotiniq susirinkimui).

III. REVIZIJOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Revizijos komisijos darbui vadovauja revizijos komisijos pirmininkas.

11. Revizijos komisijos posedZiai rengiami ne rediau kaip vien4 kart4i metus.

12. Revizijos komisijos posedZiai laikomi teisetais, kai juose dalywauja daugiau kaip 1/2 jos

nariq. Revizijos komisijos posedZius Saukia, jq viet4, laik4 bei darbotvarkg nustato revizijos

komisijos pirmininkas arba 1/2 komisijos nariq apie juos informuodami bendrijos pirminink4 bei

valdyb4.

13. Revizijos komisijos posedZiuose turi. teisg dalyvauti bendrijos pirmininkas, valdybos nariai

ir revizijos komisijos kviesti asmenys.

14. Revizijos komisijos posedZiams pirmininkauja revizijos komisijos pirmininkas arba kitas

revizij os komisij os paskirtas revizij o s komisij os narys.

15. Revizijos komisijos posedZius protokoluoja revizijos komisijos paskirtas revizijos

komisijos narys. Protokole nurodoma posedZio vieta ir laikas, dalyviq skaidius, kvorumo buvimas,

priimti sprendimai ir pateiktos i5vados. Prie protokolo turi bDti pridedamas dalyviq s4ra5as ir

informacija apie posedZio su5aukim4. Protokol4 pasira5o posedZiui pirmininkavgs ir posedi

protokolavgs revizijos komisijos narys.

16. Sprendimai revizijos komisijos posedZiuose priimami paprasta balsq dauguma. Balsams
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pasiskirsdius po lygiai,lemiamas yra revizljos komisijos pirmininko, jeigu jis dalyvauja posedyje,

balsas. Jeigu revizijos komisijos pirmininkas posedyje 
. 
nedalyvauj a arba nebalsuoja ir balsai

pasiskirsto po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.

17. Revizijos komisijos dokumentus revizijos komisijos pra5ymu registruoja, tvarko ir saugo

bendrij o s pirmininkas.

18. Patikrinimams atlikti revizijos komisija gali pasitelkti specialistus. Sudetingiems

patikrinimams atlikti revizijos komisija, bendrijos valdybai sutikus, gali pasitelkti ekspertus ir

konsultantus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Revizijos komisijos nariai, nevykdantys arba netinkamai vykdantys savo pareigas gali

bflti visuotinio susirinkimo (igaliotiniq) at5aukiami.
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DAUGIABUCItrI NAMV SAVININKV BENDRIJOS ,,JONAZOLE" cINiU
NAGRINEJIMO KOMISIJOS DARBO TVARI(OS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Daugiabudiq namq savininkq bendrijos ,,JonalolE" (toliau - bendrija) gindq nagrinejimo

komisijos (toliau - komisija) darbo tvarkos apraSas nustato komisijos kompetencij4, teises,

pareigas, darbo or ganizavim4, sprendimq priemimo tvark4.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos daugiabudiq gyvenamqjq namq ir kitos paskirties pastatq savininkq bendrijq istatymu

ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais,

reglamentuojandiais daugiabudiq namr+ savininkq bendrijq veikl4, bendrijos istatais, visuotinio

(igaliotiniq) susirinkimo sprendimais bei Siuo tvarkos apra5u.

3. Komisijos narius renka ir at5aukia visuotinis susirinkimas (igaliotiniq susirinkimas)

bendrijos istatuose nustatyta tvarka. Komisijoje turi bUti ne maLiau kaip trys komisijos nariai.

Komisijos nat''u renkami ne ilgesniam kup 4 metq laikotarpiui. Komisijos nario kadencijq skaidius

neribojamas.

4. Komisija, priimdama sprendimus, yra savaranki5ka ir nepriklausoma.

II. KOMISIJOS KOMPETENCIJA, TEISES IR PAREIGOS

5. Komisija yra bendrijos organas, nagrinejantis bendrijos nariq ir bendrijos valdymo ar kitq

organq fiq nariq) ra5tu pateiktus pareiSkimus del gindo i5sprendimo.

6. Komisija turi teisg reikalauti bendrijos valdymo orgam+ pateikti komisijai paai5kinimus ir

gindui i5sprgsti reikalingus dokumentus.

7. Komisija gind4 turi iSsprgsti ne veliau kaip per 30 dienq nuo parei5kimo gavimo dienos ir

savo argumentuot4 iSvad4 del gindo esmes ra5tu pateikti parei5kejui ir atitinkamam bendrijos

organui.

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas.

9. Komisijos posedZiai rengiami atsiZvelgiant i gautq parei5kimq del gindo i5sprendimo

skaidiq.
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10. Komisijos posedZiai laikomi teisetais, kai juose dalyvauja daugiau kaip ll2jos nariq.

Komisijos posedZius Saukia, jq viet4 ir laik4 nustato komisijos pirmininkas.

11. Komisijos posedZiams pirmininkauja komisijos pirmininkas arba kitas komisijos

paskirtas komisijos narys. Komisijos posedZio metu komisijos nariams sprendLiamq klausim4

pristato komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys.

12. Komisijos narys negali dallvauti nagrinejant parei5kim4, jeigu jis yra vienos i5 gindo

Saliq artimas giminaitis; jeigu jis arba jo giminaidiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti gindo

baigtimi arbayrakitokiq aplinkybiq, kurios kelia abejoniq del jo ne5ali5kumo.

13. Komisijos posedZiuose turi teisg dalyvauti gindo Salys.

IV. KOMISIJOS SPRENDIMAI

14. Komisijos sprendimas priimamas gindo Salims nedalyvaujant, komisijos bendru

sutarimu. Kai bendro sutarimo nera, sprendimas laikomas priimtu, jeigu ui. ji balsavo dauguma

dalyvavusiq posedyje komisijos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemiamas yra komisijos

pirmininko balsas.

15. Komisij a gali priimti Siuos sprendimus:

15.1. pripaZinti pareiSkim4 pagristu arba i5 dalies pagristu ir pateikti pasi[lym4 del gindo

iSsprendimo;

I 5.2. pipaZinti parei5kim4 nepagristu.

16. Komisijos sprendime ira5oma: sprendimo priemimo vieta ir data; komisijos pavadinimas

ir sudetis; posedyje dalyvaujandiq gindo 5aliq, kitq dallviq, jq atstovq vardai ir pavardes;

parei5kimo turinys; komisijos nustatytos aplinkybes, jq teisinis ivertinimas; priimto sprendimo esm€

ir motyvai; pasitilymas del gindo iSsprendimo, jo fvykdymo terminas.

17. Komisijos sprendim4 pasiraSo komisijos posedZio pirmininkas ir komisijos nariai,

dallvavg gindo nagrinej ime.

18. Komisijos sprendimas i5siundiamas gindo Salims ne veliau kaip per 3 darbo dienas po

jo priemimo.

19. Bendrijos narys, bendrijos valdymo ar kiti organai (q nariq) privalo ivykdyi komisijos

pasiDlym4 del gindo i5sprendimo per jame nurody4laik4.

20. Jeigu gindo Salys neivykdo komisijos pasiulymo del gindo sprendimo, gindai

nagrinej ami istatymq nustatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2I. Komisijos dokumentus komisijos pra5ymu registruoja, tvarko ir saugo bendrijos

pirmininkas.
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22. Sudetingiems gindams iSsprgsti komisija gali visuomeniniais pagrindais pasitelkti

specialistus, ekspertus ar konsultantus.

23. Komisijos nariai, nevykdantys arba netinkamai vykdantys savo pareigas gali btiti

visuotinio (igaliotiniq) susirinkimo at5aukiami.


