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SB „LAIMĖ“ VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

2016 m. balandžio mėn. 15 d. Nr. 3 
Kazio Kaikario sklypas Nr. 123, Vilnius 

 
Posėdis prasidėjo 18.30 baigėsi 20.30. 
Dalyvavo: SB „Laimė“ valdybos pirmininkas Artūras Čepurna, nariai - Andželika Drėgvienė,  

Linas Janėnas, Marijus Jurgutis, Kazys Kaikaris; visi valdybos nariai turi po 1 balsą. Posėdyje 
dalyvavo bendrijos buhalterė Jūratė Uksienė.  

Posėdis sušauktas valdybos pirmininko Artūro Čepurnos iniciatyva. 
Valdybos pirmininkui paklausus, valdybos nariai nenurodė jokių aplinkybių, kurios gali įtakoti 

jų šališkumą svarstant darbotvarkės klausimus. 
 
 DARBOTVARKĖ:  1. Posėdžio pirmininko rinkimai.  
2. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  
3. Pasiruošimas visuotiniam SB „Laimė (toliau Bendrija) susirinkimui. 
4. Valdybos pirmininko ataskaita už 2015 metus. 
5. Pajamų-išlaidų svarstymas už 2015 metus. 
6. 2016 metų pajamų-išlaidų projekto rengimas. 
7. Einamieji klausimai. 

 
1. SVARSTYTA: darbotvarkės patvirtinimas. 
BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  
NUSPRĘSTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 
2. SVARSTYTA: posėdžio pirmininko rinkimai.  
Pasiūlytas kandidatas: Artūras Čepurna. Pasiūlyta balsuoti dėl kandidato – Artūro Čepurnos - 

išrinkimo posėdžio pirmininku.  
BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Posėdžio pirmininku išrinkti Artūrą Čepurną. 
 
3. SVARSTYTA: posėdžio sekretoriaus rinkimai.  
Pasiūlytas kandidatas: Marijus Jurgutis. Pasiūlyta balsuoti dėl kandidato – Marijaus Jurgučio - 

išrinkimo posėdžio sekretoriumi.  
BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Posėdžio sekretoriumi išrinkti Marijų Jurgutį. 
 4. SVARSTYTA: pasiruošimas visuotiniam Bendrijos susirinkimui.  
Pasiūlyta: susirinkimą rengti 2016 m. balandžio 29 d. 18:30, jam neįvykus (nesusirinkus 2/3 

bendrijos narių), kitą susirinkimą rengti gegužės 14 d. 10:00. Susirinkimo vieta Bendrijos vandenvietė- 
Babinių sodų 28 –oji Nr. 33.  

BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
NUSPRĘSTA: Bendrijos susirinkimą rengti 2016 m. balandžio 29 d. 18:30, jam neįvykus 

pakartotinį susirinkimą rengti gegužės 14 d. 10:00. Susirinkimo vieta Bendrijos vandenvietė - Babinių 
sodų 28 –oji Nr. 33. 
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 5. SVARSTYTA:valdybos pirmininko ataskaita už 2015 metus. Valdybos pirmininkas Artūras 
Čepurna pateikė savo darbų ataskaitą (Priedas Nr. 1). Valdybos pirmininkas paaiškino posėdžio 
dalyviams dėl kokių priežasčių keli numatyti darbai nebuvo atlikti bei nurodė tų darbų atlikimo 
terminus ir sąlygas.  

 Pasiūlyta: patvirtinti valdybos pirmininko Artūro Čepurnos darbų ataskaitą. 
 BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
 NUSPRĘSTA: patvirtinti valdybos pirmininko Artūro Čepurnos darbų ataskaitą. 
 6. SVARSTYTA: Bendrijos 2015 metų pajamos ir išlaidos. Bendrijos buhalterė Jūratė Uksienė 

pateikė  Bendrijos pajamų-išlaidų atskaitą (Priedas Nr. 2).  
 6.1 Pasiūlyta: patvirtinti Bendrijos 2016 metų pajamų-išlaidų ataskaitą. 
 BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
 6.1 NUSPRĘSTA: patvirtinti Bendrijos pajamų-išlaidų atskaitą. 
 6.2 Pasiūlyta: paduoti skolų išieškotojams 5 Bendrijos narius: 38 sklypas Jūra Vonžodienė 

skola 284,03 eur., 47 sklypas Juzef Dešč 128,36 eur. 75 sklypas Alfonsas Lingė 142,84 eur., 163 
sklypas Lena Kanovalova 169,25 eur. 222 sklypas Jonas Zmitravičius 159,33 eur., kurie yra 
nesumokėję Bendrijos mokesčių už 2014 ir ankstesnius metus bei apklausti 3 skolų išieškojimo firmas 
dėl tokios paslaugos teikimo.   

 BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
 6.2 NUSPRĘSTA: paduoti skolų išieškotojams 5 Bendrijos narius: 38 sklypas Jūra Vonžodienė 

skola 284,03 eur., 47 sklypas Juzef Dešč 128,36 eur. 75 sklypas Alfonsas Lingė 142,84 eur., 163 
sklypas Lena Kanovalova 169,25 eur. 222 sklypas Jonas Zmitravičius 159,33 eur., kurie yra 
nesumokėję Bendrijos mokesčių už 2014 ir ankstesnius metus. Bendrijos pirmininkui Artūrui Čepurnai 
apklausti 3 skolų išieškojimo firmas bei pateikti laimėtoją Bendrijos valdybai pritarimui. 

  7. SVARSTYTA:  Bendrijos 2016 metų pajamų ir išlaidų rengimas. Planuojant Bendrijos 
pajamas reikia atsižvekgti, kad ne visi Bendrijos nariai turi vandens skaitliukus, turi būti nustatyti 
mokesčiai ne Bendrijos nariams, planuojant išlaidas reikia numatyti lėšas būtiniems priežiūros darbams 
bei žinoti, kiek lėšų lieka plėtrai.   

 7.1 Pasiūlyta: ne Bendrijos nariai turi mokėti tokius pačius mokesčius kaip ir Bendrijos nariai. 
Teikti tokį valdybos sprendimą tvirtinti Bendrijos susirinkimui.   

 BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
 7.1 NUSPRĘSTA: teikti Bendrijos susirinkimui tvirtinti privalomus ne Bendrijos narių 

mokesčius bendrijai. 
 7.2 Pasiūlyta:  neturintiems vandens skaitliukų Bendrijos vandens bokšto naudotojams mokėti 

50 Eur už sklypą vasaros meru už antžeminį vandens tiekimą bei 4 Eur į mėnesį žmogui pastoviai 
gyvenantiems.   

 BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
 7.2 NUSPRĘSTA:  neturintiems vandens skaitliukų privalomas 50 Eur mokestis už antžeminį 

vandens tiekimą vasaros sezono metu sklypui bei 4 Eur mėnesinis mokestis žmogui gyvenantiems 
ištisus metus. 

 7.3 Pasiūlyta: Bendrijos buhalterei parengti būtinų priežiūros darbų bei kitų finansinių 
įsipareigojimų išlaidų sąmatą bei pateikti planuojamą 2016 metų likusį nepaskirstytą pajamų dydį. 

 BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
 7.3 NUSPRĘSTA: Bendrijos buhalterei parengti būtinų priežiūros darbų bei kitų finansinių 

įsipareigojimų išlaidų sąmatą bei pateikti planuojamą 2016 metų likusį nepaskirstytą pajamų dydį.     
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7.4 Pasiūlyta: Bendrijos pirmininkui Artūrui Čepurnai parengti planuojamų 2016 metų  
„investicinių“ lėšų panaudojimo sąmatą.    

 BALSAVO: „UŽ“ – 5 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  
 7.4 NUSPRĘSTA: Bendrijos pirmininkui Artūrui Čepurnai pateikti Valdybai tvirtinimui 

planuojamų 2016 metų  „investicinių“ lėšų panaudojimo sąmatą.  
   

8. SVARSTYTA: Einamieji klausimai. Andželika Drėgvienė pateikė 23 Bendrijos narių 
prašymą dėl jų atleidimo nuo Bendrijos nario mokesčio, kadangi jie savo lėšomis planuoja asfaltuoti 
gatvę. 

Pasiūlyta:  nepritarti Bendrijos narių prašymui dėl jų atleidimo nuo Bendrijos mokesčio dėl to, 
kad jie savo lėšomis nori asfaltuoti gatvę.  

BALSAVO: „UŽ“ – 4 „PRIEŠ“ – 0, SUSILAIKĖ – 1.  
NUSPRĘSTA:  nepritarti Bendrijos narių prašymui dėl jų atleidimo nuo Bendrijos mokesčio 

dėl to, kad jie savo lėšomis nori asfaltuoti gatvę. 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas Artūras Čepurna 
 
 Posėdžio sekretorius   Marijus Jurgutis 
 


