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Susirinkimo pirmininkas ________________      Susirinkimo sekretorius ____________________ 
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ 

VIEŠO APTARIMO PROTOKOLAS 

 

________________________________________ 
(adresas) 

2014 m. _________ mėn. ______ d. Nr.____  

________________(miestas) 

 

Susirinkimo vieta: _____________________________________________________________. 

Susirinkimo laikas: pradžia: ___:___ val. 

 pabaiga: ___:___ val. 

 

Susirinkime dalyvauja: name esančių butų ar kitų patalpų skaičius iš viso: ______. 

  dalyvaujančių viešame aptarime dalyvių skaičius: ______. 

 

Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai:  

 

Svarstyta:  

Siūlyta susirinkimo pirmininku išrinkti: _____________________________________________ 

 

Siūlyta susirinkimo sekretoriumi išrinkti:____________________________________________ 

 
BALSUOTA.   UŽ - ____; PRIEŠ -____ ; SUSILAIKĖ -____. 

 

Nutarta: 

susirinkimo pirmininku išrinkti _______________________________________________ 

 

susirinkimo sekretoriumi išrinkti ______________________________________________ 

 

Darbotvarkė: 

 1. Investicijų plano viešas aptarimas. 

I. Svarstyta:  

Investicinis planas parengtas vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymo 2009 m. lapkričio 10 d. 

Nr. D1-677, „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas“. 

Investicijų planą 2014 m. ___ mėn. atliko UAB „Projektų rengimo centras“. Investicijų plane 

sudaryti 2 paketai numatytoms  įgyvendinti modernizavimo priemonėms:  

 

Nutarta: 

Iš investicijų plane pasiūlytų priemonių paketų pasirinkti: 

 

Eil. Nr. Pagal 

investicijų 

planą 
Paketas A  Paketas B  

Energijos efektyvumą didinančios atnaujinimo (modernizavimo) priemonės: 

6.1.1. 
Sienų ir cokolio šiltinimas 

polistirolu tinkuojant 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

Sienų ir cokolio 

šiltinimas vata, 

apdailai naudojant 

plokštes 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.2. Stogo šiltinimas ir dangos keitimas*. 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.3.1 Butų langų ir balkonų durų keitimas Už ___ 
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Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.3.2 Laiptinių langų keitimas 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.3.3 Rūsio langų keitimas 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.4 

Balkonų įstiklinimas pagal vieningą 

projektą (remontas, stiprinimas, 

įstiklinimas iki turėklo, įstiklinimas per 

visą balkono aukštį, platinimas*) 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.5. 

Durų keitimas (laiptinių įėjimo, rūsio, 

tambūrinės, atliekų konteinerinės, stogo, 

laiptų remontas, panduso įrengimas*) 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.6. Rūsio perdangos šiltinimas 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.6 
Ventiliacijos šachtų 

išvalymas 

Privaloma 

priemonė. 

Ventiliacijos 

pertvarkymas 

įrengiant 

individualius 

rekuperatorius 

butuose 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.7.1 
Automatinių balansinių ventilių įrengimas 

stovuose 
Privaloma priemonė. 

6.1.7.2. 
Šildymo magistralinių vamzdžių keitimas, 

vamzdžių izoliacijos keitimas* 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.7.2.(1) 

Karšto vandens magistralinių vamzdžių 

keitimas, vamzdžių izoliacijos keitimas, 

stovų keitimas.* 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.7.3 - - 

Vienvamzdės 

keitimas į 

dvivamzdę, 

radiatorių keitimas 

 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.7.4. 

Termostatinių ventilių, šilumos daliklių, 

šilumos skaitiklių ant radiatorių 

įrengimas*. 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.7.5 

Šilumos punkto atnaujinimas:šilumokaičių 

keitimas, siurblių, uždaromosios 

armatūros keitimas, naujo š.p. su 

šilumokaičiais šildymui ir k.v. ruošimui 

įrengimas, saulės kolektorių įrengimas k.v. 

ruošimui* 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.1.8 

Lifto keitimas ar kabinos/kėlimo 

mechanizmo atnaujinimas* 

 

 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės: 

6.2.1 Geriamojo (šalto) vandentiekio sistemos Už ___ 
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magistralinių vamzdynų keitimas, 

izoliacijos keitimas, stovų keitimas* 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.2.2. 
Elektros instaliacijos, apšvietimo sistemos 

laiptinėse ir rūsyje keitimas 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.2.3. 
Buitinių nuotekų sistemos magistralinių 

vamzdžių keitimas, stovų keitimas 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

6.2.4. 

Lietaus nuotekų sistemos magistralinių 

vamzdžių keitimas, stovų keitimas (jei 

sistema vidinė) 

Už ___ 

Prieš ____ 

Susilaikė ___ 

*NEREIKALINGUS DARBUS IŠBRAUKTI 

Pastabos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama: 

Priedas Nr.1 Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų investicijų plano viešo 

aptarimo dalyvių sąrašas. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas: _____________________________ ___________ 
                                                                                            (Vardas, pavardė)                             (Parašas)  

 

Susirinkimo sekretorius: _____________________________ ___________  
                                                                                             (Vardas, pavardė)                              (Parašas)  
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Priedas Nr.1 
 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ 

SAVININKŲ INVESTICIJŲ PLANO VIEŠO APTARIMO SUSIRINKIMO 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 
________________________________________________ 

(adresas) 

 

2014 m. ____mėn. ____ d. 

 

PASTABA: butų ir kitų patalpų savininkai, ranka įrašo savo vardą, pavardę, buto Nr., bei pasirašo. 

Eil.

Nr. 

Buto 

Nr. 
Savininko vardas ir pavardė Parašas  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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Eil.

Nr. 

Buto 

Nr. 
Savininko vardas ir pavardė Parašas  

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

 

 

Susirinkimo pirmininkas _________________________________  ____________   ___________ 
                 (Vardas, Pavardė)                                 (parašas)                (data) 

 

Susirinkimo sekretorius __________________________________  ____________   ___________ 
                 (Vardas, Pavardė)                                 (parašas)                (data) 


