
SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2015 m. gruodžio mėn. 02 d. Nr. 7 

 
 

Posėdis įvyko 2015.12.02 (18.00 – 20.00 val.) Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos 202 kab. 
 
Dalyvavo: SB „Laimė“ valdybos pirmininkas Artūras Čepurna, nariai - Darius Juozas 

Kontvainis, Marijus Jurgutis, Kazys Kaikaris, Linas Janėnas, Regimantas Danys, Andželika 
Drėgvienė. 

 
Posėdžio pirmininkas: Artūras Čepurna.  
Posėdžio sekretorius: Marijus Jurgutis. 
Informavimas apie posėdį: 
Posėdis sušauktas valdybos pirmininko Artūro Čepurnos iniciatyva. 
 
Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas: 
Svarstyta: valdybos pirmininkas paskelbė ir pasiūlė valdybos nariams patvirtinti šią posėdžio 

darbotvarkę dėl: 

1. Permokėtos sumos paskirstymo už elektros galio padidinimą 2013 m. ; 
2. Mokesčių ne bendrijos nariams (ne narių sąrašas pridedamas); 
3. 136 skl prašymo svarstymas (pridedu); 
4. 34 skl. 50 skl. Ir 52 skl. prašymas dėl tako išpirkimo; 
5. Einamieji klausimai. 

 
Valdybos pirmininkui paklausus, valdybos nariai nenurodė jokių aplinkybių, kurios gali įtakoti 

jų šališkumą, svarstant darbotvarkės klausimus. 
Balsuota už darbotvarkės patvirtinimą: „UŽ“ – 7 „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  

Valdybos nariai išreiškė apgailestavimą, kad spalio mėn. vėl neįvyko valdybos susirinkimas dėl 
kvorumo nebuvimo.  

 
Darbotvarkės klausimų svarstymas: 

1. Permokėtos sumos paskirstymas už elektros galio padidinimą 2013 m.. 
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybą, kad J. Uksienė dviem būdais 

paskirstė susigražintas lėšas (permokėtas) už elektros galios padidinimą. Pirmas būdas proporcingai 
nuo sumokėtos sumos ir prašomų kilovatų, antras būdas visiems po lygiai (167 Lt t.y. 43,36 EUR). 
Artūras Čepurna paminėjo, kad lėšos gražintos todėl, kad nereikėjo statyti naujos transformatorinės 
pastotės, todėl buvo sutaupyta iš renkamo 250 lt mokesčio už įvedimą, nepriklausomai kiek kW 
norima padidinti. Todėl siūlo antra skaičiavimo būdą nes lėšos sutaupytos nuo įvedimo kaštų.        

Balsuota: „UŽ“ – 7, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  
Nutarta: pavesti J. Uksienesi gražinti permokėtas lėšas už el. galios didinimą. 
 

2. Mokesčių ne bendrijos nariams svarstymas. 
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybos narius, kad gautas atsakymas iš 

susivienijimo „Sodai“ juristės dėl asmenų kurie yra ne bendrijos nariai (pridedamas).  
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna pasiūlė ne SB „Laimė“ narius informuoti juos kad jie 

privalo laikytis SB „Laimė“ nutarimų ir geranoriškai paprašyti jų susimokėti mokesčius. Nes tvarka 
galioja visiems SB „Laimė“ bendrijos nariams ir ne nariams. Marijus Jurgutis pasiūlė 2016 m. 
visuotiniame susirinkime akcentuoti šį klausimą.  

Balsuota: „UŽ“ – 7, „PRIEŠ“ – 0 , „SUSILAIKĖ“ – 0.   
Įpareigoti bendrijos buhalterę Janiną Uksienę parengti ir išsiųsti raginimus ne bendrijos nariams 

dėl nesumokėtų mokesčių. 
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3. 136 skl prašymo svarstymas.  

Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybos narius, kad 136 skl. yra nutolęs 
toliausiai nuo vandentiekio bokšto ir viršutinio vandens vasaros metu  ten tikrai nebūdavo, todėl ir 
visuotiniame susirinkime ir buvo priimtas nutarimas už vandenį mokėti pagal kubus (pagal faktą). Į 
nario mokestį nėra įskaičiuotas vandens tiekimas.  Marijus Jurgutis ir Darius Juozas Kontvainis 
pabrėžė, kad jie viršutinio vandens jau neturi 10 metų bet nario mokestį moka kaip ir visi ir pasiūlė 
prašymo netenkinti.  

Balsuota: „UŽ“ – 7, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.   
Nutarta: netenkinti 136 skl prašymo. 

 
4. 34 skl. 50 skl. ir 52 skl. prašymo dėl tako išpirkimo svarstymas. 

Gautas prašymas 34 skl. 50 skl. Ir 52 skl. dėl tako išpirkimo.  
Valdybos pirmininkas Artūras Čepurna informavo valdybos narius, kad šį klausimą turi 

svarstyti visuotinis susirinkimas ir pasiūlė šį klausimą iškelti 2016 m. visuotiniame susirinkime.  
Balsuota: „UŽ“ – 7, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0 

 
5. Einamieji klausimai. 

Valdybos narys Marijus Jurgutis informavo valdybą, kad nuo 74 sklypo pastogės nuvestas 
nutekėjimas į kelią, kuris ardo kelio dangą.  A. Čepurna informavo valdybą, kad su 74 sklypo 
savininku kalbėta ir jis žadėjo šį pažeidimą pašalinti.  

Dėl darbų vandentiekio bokšte. A. Čepurna siūlo atliekant darbus sumontuoti apskaitą 
(skaitiklį)  vietoj d150 intarpo flanšinio (GOST tipo), ko pasėkoje bus apskaitomas visas išgaunamas 
gręžinio vandu. 

 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
 
Posėdžio sekretorius  Marijus Jurgutis  
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Juristės atsakymas dėl mokesčių ne SB „Laimė“ nariams. 
 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 2 d. įtvirtintas draudimas prievarta versti 

žmogų jungtis į bet kokias organizacijas („Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai 
nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai“). Taigi, niekas negali versti priklausyti  ir 
sodininkų bendrijai. LR Sodininkų bendrijų įstatymas reglamentuoja ne tik narių teises ir 
pareigas bet ir ne bendrijos narių. 

LR Sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. 5 d. įtvirtinta, kad asmenys, kurie mėgėjų sodo 
teritorijoje įgyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba 
iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo 
teritorijoje, už visas paslaugas atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. 

Vadovaujantis to paties įstatymo 22 str. 5 d. ir 24 str. 1 d. 2 p. bendrijos narių 
susirinkimas gali nustatyti infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestį, 
kitiems asmenims, kurie privalo nustatyta tvarka atsiskaityti už jiems teikiamas paslaugas ir 
apmokėti šį mokestį. 

Rūpindamasi sodo teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir 
išlaikymu, sodininkų bendrija taip įgyvendina ne tik savo narių, bet ir kitų to sodo 
teritorijoje esančių žemės sklypų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės 
teisę. Sodininkų bendrijos narių susirinkimui, be kitų teisių, priskiriama teisė tvirtinti 
bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar 
modernizavimo metinį ir ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti 
kaupimo tvarką; spręsti pajamų paskirstymo klausimus; bendrijos bendro naudojimo turto 
naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus (LR Sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 1 d. 5, 
8, 15 punktai). 

Taip pat visuotinis bendrijos narių susirinkimas nustato nario mokesčio dydį 
bendrijos nariams, bei įmokas ne bendrijos nariams.  Sodininkų bendrijos narių 
visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais priimti sprendimai yra privalomi 
visiems sodo teritorijoje esančių sklypų savininkams, nepriklausomai nuo jų narystės 
bendrijoje. 
 Sodininkų bendrija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo 
valdymo organus. Bendrijos v-bos pirmininkui/bendrijos pirmininkui yra mokamas 
atlyginimas, administruojant bendro naudojimo objektus, reikia tvarkyti buhalterinę 
apskaitą, todėl yra samdomas buhalteris, kuriam taip pat reikia mokėti atlyginimą. Tvarkant 
ir prižiūrint bendro naudojimo objektus, reikalingos telefono ryšio, pašto paslaugos, 
patiriamos tam tikros kanceliarinės išlaidos. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 22 
straipsnio 1 dalies nuostatas, asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą 
ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti turi vienodas 
pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo 
objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai (Sodininkų bendrijų įstatymo 22 
straipsnio 1 dalis). 

Todėl tiek bendrijos nariai tiek ir ne nariai kaip bendro naudojimo objektų 
bendraturčiai, privalo prisidėti prie bendro naudojimo objektų administravimo, kurį ir 
atlieka aukščiau nurodyti asmenys, ir išlaikymo patiriamų išlaidų. 

 
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta bendrijos narių susirinkimas gali patvirtinti tokias 

įmokas ne bendrijos nariams: 
1) vienkartinis (aplinkos tvarkymo mokestis) infrastruktūros mokestis; 
2) bendrijos administravimo išlaidos: alga pirmininkui, buhalteriui, paštas, telefonas ir 

pan. 
3) įmokos už bendro naudojimo objektų priežiūrą ir tvarkymą ( vanduo, elektra, šiukšlės 

(jei bendrija šiuos objektus tvarko ir administruoja, jei tai daro miestas, tai už juos mokesčiai 
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turėtų būti mokami atskirai pagal sudarytas vandens tiekimo elektros vartojimo sutartis su 
konkrečia įmone) 

4) tikslinės įmokos (kelio tvarkymas, tvoros tvarkymas,ir pan.). 
 
Bendrijos narys gali išstoti iš bendrijos padavęs prašymą bendrijos valdybai. dėl 

išstojimo sprendžia arba valdyba arba susirinkimas (žiūrint tai , kas yra įtvirtinta bendrijos 
įstatuose). Jei narys neturi įsiskolinimo, patvirtinamas jo išstojimas iš bendrijos ir numatoma, 
kokias ne bendrijos nario įmokas jis mokės nuo išstojimo dienos. Jei narys turi įsiskolinimą 
bendrijai, patvirtinamas jo išstojimas, numatoma per kokį terminą jis apmokės įsiskolinimą 
bendrijai ir nustatoma, kokias ne bendrijos nario įmokas jis mokės nuo išstojimo dienos. Visi 
mokesčiai tiek bendrijos nariams tiek ne nariams yra aptariami susirinkime ir 
užprotokoluojami. Jei ne  narys nemoka nustatytų įmokų, jis gali būti perduotas teismui ar 
privačioms skolų išieškojimo įmonėms. 

 
Kiekvienas sodo sklypas savininkas moka mokesčius už žemę valstybei, o šių 

mokesčių koeficientus tvirtina savivaldybių tarybos kiekvienais metais. Šie mokesčiai 
dydžiai priklauso ne nuo to ar asmuo yra bendrijos narys ar ne, o nuo to, koks koeficientas 
mėgėjų sodo žemei tais metais buvo patvirtintas toje savivaldybėje. Todėl mokesčių 
inspekcija tikrai nerenka duomenų apie narystę bendrijoje. Koeficientas gali būti padidintas 
tik tam sklypo savininkui, kuris yra apleidęs sodo sklypą, jo netvarko, todėl bendrijos valdyba 
gali informuoti savivaldybę ar žemėtvarkos skyrių, kad konkrečiam asmeniui būtų taikomas 
didesnis žemės mokesčio koeficientas už neprižiūrimą sklypą, žemę. 

 


