
 

UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS 
Uždaroji akcinė bendrovė, Sodo g. 18, LT-81178  Kuršėnai,  

tel. (8 41) 581195, faks. (8 41) 584631, el. p., rimas.ku@takas.lt                                                          

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 175606358, PVM kodas LT756063515 

 

ATEITIES G.3, ŠILĖNAI,ŠIAULIŲ R. 

Butų savininkams 

 

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ 

2014 m. gruodžio 1 d. Nr. R- 128 

 

Įvyks namo, adresu, Ateities g. 3, Šilėnai, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data:          2014 m. GRUODŽIO 15d. 18 val. 00 min.         
Susirinkimo vieta:         prie I laiptinės 

 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 

2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo. 

3. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) patikslinto investicijų plano tvirtinimo ir 

namo atnaujinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. 

Su siūlomais sprendimų projektais galima susipažinti: 

Patikslintas namo investicinis planas patalpintas UAB Kuršėnų komunalinis ūkis tinklapyje         

www.kursenai-ku.lt  nuoroda „Renovacija“. 

 

Kontaktinis asmuo: Aurimas Kasparas, tel. (8 41) 437659,  el.p.: aurimas.kasparas@siauliai-r.sav.lt 

 

Buto savininkas susirinkimo metu privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Buto savininko notariškai įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo kopiją. 

Buto savininkas, negalintis dalyvauti susirinkime gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę apie 

tai informavę susirinkimo organizatorių ir gavę vardinio balsavimo biuletenį. 

 
Informuojame, kad: 

1. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame 

bute ar kitose patalpose, esančiuose atnaujinamame name ir, pretenduojantis į valstybės paramą, 

privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą. 

2. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir kt.) bus perduoti ir tvarkomi AB 

Šiaulių bankas Kuršėnų fil. (kodas 112055774, Basanavičiaus g. 9, Kuršėnai). Bankas nurodytus 

duomenis bei duomenis apie mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro 

tarnybos, VĮ Registro centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės 

adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius). Asmens duomenų tvarkymo tikslas: pateiktos informacijos 

teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, įsiskolinimo valdymas, kreditavimo sutarties 

sudarymas ir vykdymas. Jūs turite teisę susipažinti su aukščiau nurodyto banko tvarkomais Jūsų 

asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų 

duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos 

įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys  (nesutikimas turi būti teisiškai 

pagrįstas). 

3. Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su LR piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: jei daugiabučio namo buto 

savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo 

susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto 

mailto:rimas.ku@takas.lt
http://www.kursenai-ku.lt/


įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam 

gyvenančiam buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis  mažinama 50 

proc., nuo kito šildymo sezono išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio 

namo atnaujinimo ( modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant 

atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų ( neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas pradėtas įgyvendinti. 

 

 

PRAŠOME AKTYVIAI DALYVAUTI BALSAVIME IR PATEIKTI SAVO SPRENDIMĄ. 

 Pridedama: siūlomas sprendimas 1 lapas 

 

Butų ūkio padalinio vadovas                                                                   Eimantas Kirkutis 

tel. ( 8-41) 58-15-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIŪLOMI PRIIMTI PROJEKTŲ SPRENDIMAI                                           Ateities g.3, Šilėnai 

1. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI  
 

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo pasiūlė susirinkime dalyvaujančių 

patalpų savininkų paprasta balsų dauguma išrinkti susirinkimo pirmininką ir susirinkimo sekretorių.  

SVARSTYTA: 

Susirinkimo pirmininku pasiūlyta išrinkti __________ __________.  

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta išrinkti __________ __________. 

BALSUOTA: 

 „Už“ „Prieš“ 

Dėl susirinkimo pirmininko   

Dėl susirinkimo sekretoriaus   

 

NUSPRĘSTA:  

 

Susirinkimo pirmininku išrinkti ____________________,  

  (vardas, pavardė) 

Susirinkimo sekretoriumi išrinkti ___________________. 

  (vardas, pavardė) 

 

 

2. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ AR BALSAVIMO RAŠTU SVARSTOMI KLAUSIMAI 

IR SPRENDIMAI 
 (pasirinkti) 

Kai sprendimas priimamas susirinkime: 
Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarkę:  
1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo (jei svarstymui pateikiamas 

variantinis namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas).  

2. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. 

BALSUOTA: 

 

„Už“ „Prieš“ 

  

 

NUSPRĘSTA: 

Pritarti pasiūlytai susirinkimo darbotvarkei 

 

SVARSTYTA: 

3. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo (jei svarstymui 

susirinkime pateikiamas variantinis namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas).  

 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS: 

Pasirinkti vieną iš namo atnaujinimo (modernizavimo) variantų, pateiktų investicijų plane (šis 

sprendimas priimamas, kai namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas svarstomas patalpų 

savininkų susirinkime). 

 

BALSUOTA: 

Variantas „Už“ 



A  

B  

(Pasirenkamas daugiausia balsų „Už“ surinkęs variantas.) 

 

NUSPRĘSTA: 

Pasirinkti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane pateiktą ir indeksu 

______________________ pažymėtą namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantą. 

 (nurodyti, kokiu) 

 

 

 

 


