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Sodininkų bendrijos „Laimė“ Buveinė: Savanorių pr. 36-32, Vilnius, juridinio asmens  kodas: 125069980 
 

BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO 
PROTOKOLAS 

2016 m. gegužės 14 d. 
Vilnius 

 
Susirinkimas vyksta 10:00 val.  SB „Laimė“, adresu Babinių Sodų  28 - oji gatvė Nr. 33, 

Vilniuje. Apie Bendrijos narių susirinkimą Bendrijos nariams pranešta įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka. Bendrijos nariai su susirinkimo darbotvarke susipažinę ir dėl 
darbotvarkės turinio bei sušaukimo procedūrų pretenzijų neturi. 
 
Dalyvavo: 

Susirinkime dalyvavusių Bendrijos narių registracijos sąrašas pridedamas šio protokolo 
priede Nr.1 (dėl asmens duomenų apsaugos įstatymo neviešinamas). Susirinkime dalyvavusių 
asmenų įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, pridedami šio 
protokolo priede Nr. 2 (dėl asmens duomenų apsaugos įstatymo neviešinamas). 

 
Svarstyta: 
Susirinkimo pirmininko, sekretorės rinkimai. Pasiūlytas susirinkimo pirmininkas: Marijus 
Jurgutis, sekretorė: Andželika Dregvienė. Pasiūlyta balsuoti dėl susirinkimo pirmininko – 
Marijaus Jurgučio ir susirinkimo sekretorės Andželikos Dregvienės. 
Balsuota:  
„UŽ“ - ____103______balsų, „PRIEŠ“ – ___0________. 
Nutarta: 
Susirinkimo pirmininku išrinkti Marijų Jurgutį, o susirinkimo sekretorę Andželiką Dregvienę.. 
Papildomai pasiūlyta: 
Balsų skaičiavimui siūloma išrinkti Liną  Janėną ir Rimą Sidabrienę.  
Balsuota: 
„UŽ“ - ____73__balsų, „PRIEŠ“ – __nėra______. 
Nutarta: 
Balsų skaičiavimui išrinkti ______ Liną Janėną __ir Rimą sidabrienę__. 
 
Susirinkimo pirmininkas pasiūlo tokią dienotvarkę: 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2015 metus. 
2. Revizijos ataskaita už 2015 metus. 
3. Pajamų ir išlaidų už 2015 metus patvirtinimas. 
4. Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas 2016 metams. (perkelti į susirinkimo dienotvarkės galą) 
5. Einamieji klausimai 
5.1. Stojimas į Balsių bendruomenę. 
5.2. Mokesčiai ne SB „Laimė“ nariams. 
5.3. Kanalizacijos ir vandentiekio vedimas SB „Laimė“. 
5.4. Kelių gerinimas SB „Laimė“. 
4. (perkelta) Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas 2016 metams. 
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6. Kiti klausimai. 
Balsuota:  
„UŽ“ – _90_ balsų; „PRIEŠ“ – ___7___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___6___ balsų. 
Nutarta: 
Patvirtinti dienotvarkę. 
 
1) Svarstyta: 
Dėl Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita už 2015 metus. 
Pristatoma Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita už 2015 metus. Susirinkimo pirmininkas 
pasiūlo Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2015 metus patvirtinti. 
Balsuota:  
„UŽ“ – _103_ balsų; „PRIEŠ“ – ___0___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0___ balsų. 
Nutarta: 
Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2015 metus patvirtinti. 
 
2) Svarstyta: 
Dėl revizijos ataskaitos už 2015 metus patvirtinimo. 
Pristatoma revizijos ataskaita už 2015 metus patvirtinimo. Susirinkimo pirmininkas pasiūlo 
revizijos ataskaitą už 2015 metus patvirtinti.  
Balsuota:  
„UŽ“ – __103____ balsų; „PRIEŠ“ – __0____ balsų; „SUSILAIKĖ“ – __0____ balsų. 
Nutarta: 
Revizijos ataskaitą už 2015 metus patvirtinti. 
 
3) Svarstyta: 
Dėl pajamų ir išlaidų atskaitos už 2015 metus patvirtinimo. 
Pristatoma pajamų ir išlaidų ataskaita už 2015 metus. Susirinkimo pirmininkas pasiūlo pajamų ir 
išlaidų ataskaitą už 2015 metus patvirtinti.  
Balsuota:  
„UŽ“ – ____103__ balsų; „PRIEŠ“ – ___0___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0___ balsų. 
Nutarta: 
Pajamų ir išlaidų ataskaitą už 2015 metus patvirtinti. 
  
4) perkelta iš darbotvarkės galo Svarstyta: 
Dėl pajamų ir išlaidų sąmatos 2016 metams patvirtinimo. 
Pristatoma pajamų ir išlaidų sąmata 2016 metams. Susirinkimo pirmininkas pasiūlo pajamų ir 
išlaidų sąmatą už 2016 metams patvirtinti. Taip pat siūlo patvirtinti:  
Nario mokestis   6 eur./arą 
Nario mokestis po 2016 07 30 8 eur./arą 
Vanduo pagal skaitiklius 0,35 kub.m. 
Vanduo laistymui (sezonui) 50  eur. Už sklypą 
Vanduo buičiai 1 žm. /mėn 4 eur. 
Vanduo s/b Dublis 0,35 kub. m. 
Vanduo s/b Vaga  - 30 eur.mėn už administravimą ir tiekimą 0,5 eur. kub.m. 
Mokestis ne sodo bendrijos nariams  6 eur. /arą 
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Stojamasis mokestis į bendriją  60 eur. 
Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų 60 eur. 
Infrastruktūros mokestis statantiems pastatus 75 eur. 
Elektros galios didinimas (kabelinė linija) 75 eur. 

 
Balsuota:  
„UŽ“ – __103____ balsų; „PRIEŠ“ – ____0__ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0___ balsų. 
Nutarta: 
Pajamų ir išlaidų sąmatą 2016 metams patvirtinti. 
 
5.1) Svarstyta: 
Stojimas į Balsių bendruomenę.  
Balsuota:  
„UŽ“ – __62__ balsų; „PRIEŠ“ – ___21___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___9___ balsų. 
Nutarta: 
Stoti į Balsių bendruomenę sumokant 30 eur stojimo mokestį. 
 
5.2) Svarstyta: 
Mokesčiai ne SB „Laimė“ nariams. 
Siūloma taikyti 6 eur. už arą ir visi numatyti tiksliniai mokesčiai bei 0,35 eur už m3 vandens 
Balsuota:  
„UŽ“ – __101__ balsų; „PRIEŠ“ – ___1___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___1___ balsų. 
Nutarta: 
taikyti 6 eur. už arą ir visi numatyti tiksliniai mokesčiai bei 0,35 eur už m3 vandens.  
5.3) Svarstyta: 
Kanalizacijos ir vandentiekio vedimas SB „Laimė“ 
Pasiūlyta rengti kanalizacijos vedimo projektą 
Balsuota:  
„UŽ“ – __31__ balsų; „PRIEŠ“ – ___70___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___2___ balsų. 
Nutarta: 
Nepritarti kanalizacijos rengimo projektui. 
 
5.4) Svarstyta: 
Kelių gerinimas SB „Laimė“ 
Pasiūlyta rinkti po 30 eur. kelių gerinimui, o Babinių sodų 28 osio g. sodininkams po 300 eur.  
Balsuota:  
„UŽ“ – __33__ balsų; „PRIEŠ“ – ___70___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0___ balsų. 
Nutarta: 
Nepritarti kelių gerinimui. 
 
7) Svarstyta: 
Kiti einamieji klausimai. 
7.1. Pasiūlyta rinkti po 30 eur. kelių gerinimui.  
Balsuota:  
„UŽ“ – __33__ balsų; „PRIEŠ“ – ___70___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0___ balsų. 
Nutarta: 
Nepritarti kelių gerinimui. 
7.2. Pasiūlyta surengti apklausą dėl kanalizacijos projektavimo kainos. 
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Balsuota:  
„UŽ“ – _98_ balsų; „PRIEŠ“ – __5____ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0___ balsų. 
Nutarta: 
Apklausti projektavimo įmones dėl kanalizacijos projektavimo paslaugų kainos. 
  
Susirinkimo pirmininkas paklausė susirinkimo dalyvių ar jie turi pastabų, pasiūlymų, ar nori pasisakyti. 
Nėra. 
Susirinkimas baigė darbą. 
 
 
Susirinkimo pirmininkas: _____________________________________ 
    (vardas, pavardė, parašas) 
Susirinkimo sekretorius: ____________________________________ 
    (vardas, pavardė, parašas) 
 
 


