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

 

BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO 
PROTOKOLAS 

2017 m. birželio 17 d. 
Vilnius 

 
Susirinkimas vyksta 19:00 val.  S`B „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: __Linas 
Janėnas__, sekretorė: __Artūras Čepurna__. Pasiūlyta balsuoti dėl susirinkimo pirmininko ir 
susirinkimo sekretorės. 
Balsuota:  
„UŽ“ - ___75_______balsų, „PRIEŠ“ – ___0________. 
Nutarta: 
Susirinkimo pirmininku išrinkti _Liną Janėną__, susirinkimo sekretoriumi  Artūrą Čepurną 
Balsų skaičiavimui siūloma išrinkti _Tatjaną Kiškienę ir Norbertą Jadello_.  
Balsuota: 
„UŽ“ - __75__balsų, „PRIEŠ“ – __0______. 
Nutarta: 
Balsų skaičiavimui išrinkti _____ Tatjaną Kiškienę ir Norbertą Jadello _______ 
Susirinkimo pirmininkas pasiūlo tokią dienotvarkę: 
 
DARBOTVARKĖ: 

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2016 metus. 
2. Revizijos ataskaita už 2016 metus. 
3. Pajamų-išlaidų patvirtinimas už 2016 metus. 
4. Pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas 2017 metams. 
5. SB „Laimė“ valdybos rikimai. 
6. SB „Laimė“ valdybos pirmininko rinkimai 
7. Revizoriaus rinkimai. 
8. Naujos redakcijos SB „Laimė“ įstatų patvirtinimas. 
9. Einamieji klausimai. 

Balsuota:  

„UŽ“ – __75___ balsų; „PRIEŠ“ – 0 balsų; „SUSILAIKĖ“ – __0__ balsų. 
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Nutarta: 
Patvirtinti dienotvarkę. 
 
1) Svarstyta: 

Dėl Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita už 2016 metus. 

Pristatoma Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita už 2016 metus. Susirinkimo pirmininkas 

pasiūlo Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2016 metus patvirtinti. 
Balsuota:  

„UŽ“ – ___75____ balsų; „PRIEŠ“ – ___0___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0__ balsų. 
Nutarta: 
Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2016 metus patvirtinti. 
 
2) Svarstyta: 

Dėl revizijos ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo. 

Pristatoma revizijos ataskaita už 2016 metus patvirtinimo. Susirinkimo pirmininkas pasiūlo 

revizijos ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.  
Balsuota:  

„UŽ“ – _____75_____ balsų; „PRIEŠ“ – ___0__ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ____0__ balsų. 
Nutarta: 
Revizijos ataskaitą už 2016 metus patvirtinti. 
 

3) Svarstyta: 

Dėl pajamų ir išlaidų atskaitos už 2016 metus patvirtinimo. 

Pristatoma pajamų ir išlaidų ataskaita už 2016 metus. Susirinkimo pirmininkas pasiūlo pajamų ir 
išlaidų ataskaitą už 2016 metus patvirtinti.  
Balsuota:  

„UŽ“ – ___75____ balsų; „PRIEŠ“ – ___0_ balsų; „SUSILAIKĖ“ – __0_ balsų. 
Nutarta: 
Pajamų ir išlaidų ataskaitą už 2016 metus patvirtinti. 
 

4)  Svarstyta: 

Dėl pajamų ir išlaidų sąmatos 2017 metams patvirtinimo. 

Pristatoma pajamų ir išlaidų sąmata 2017 metams. Susirinkimo pirmininkas pasiūlo pajamų ir 
išlaidų sąmatą už 2017 metams patvirtinti. Taip pat siūlo patvirtinti:  

Nario mokestis   6 eur./arą 

Nario mokestis po 2017 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 

Ne sodo bendrijos nariams tikslinis įnašas 30 eurų nuo sklypo 

Stojamasis mokestis į bendriją Įsigijus sklypą, arba gavus dovanų 60 eur. 

Infrastruktūros mokestis statantiems pastatus 75 eur. 

Elektros galios didinimas (kabelinė linija) 75 eur. 
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Balsuota:  

„UŽ“ – ___75____ balsų; „PRIEŠ“ – __0__ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0__ balsų. 
Nutarta: 
Pajamų ir išlaidų sąmatą 2017 metams patvirtinti. 

 
5) Svarstyta: 
SB „Laimė“ valdybos rinkimai.  
 
Siūloma į valdyba rinkti Artūrą Čepurną, Janiną Uksienę, Liną Janėną, Andželiką Drėgvienę, 
Aleksandrą Zapolskšį, Tatjaną Kiškienę, Rimantą Kuliešių. 
 
 
 
Balsuota:  

„UŽ“ – ____75___ balsų; „PRIEŠ“ – ___0__ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0__ balsų. 
Nutarta: į valdybą išrinkti: Artūrą Čepurną, Janiną Uksienę, Liną Janėną, Andželiką Drėgvienę, 
Aleksandrą Zapolskšį, Tatjaną Kiškienę, Rimantą Kuliešių 
 
 
 
6) Svarstyta: 

SB „Laimė“ valdybos pirmininko rinkimai. 
Siūloma _________ Artūras Čepurna __________________________________________ 
Balsuota:  

„UŽ“ – _____75_____ balsų; „PRIEŠ“ – ___0____ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ___0_____ balsų. 
Nutarta: valdybos pirmininku išrinkti Artūrą Čepurną____ 
 
7) Svarstyta: 
Revizoriaus rinkimai. Siūloma Vida Kaušinienė 

 
Balsuota:  

„UŽ“ – _75_____ balsų; „PRIEŠ“ – ____0___ balsų; „SUSILAIKĖ“ – __0__ balsų. 
Nutarta: Revizorę išrinkti  Vida Kaušinienė 
 
8) Svarstyta: 
Naujos redakcijos SB „Laimė“ įstatų patvirtinimas  
Balsuota:  

„UŽ“ – ___75___ balsų; „PRIEŠ“ – _____0_____ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ____0_____ balsų. 
Nutarta:. Patvirtinti SB „Laimė“ įstatus 
 
9) Svarstyta: 

Kiti einamieji klausimai. 
9.1 Pasiūlyta kreiptis į savivaldybę dėl gatvių apšvietimo projektų vystymo dalinio 

finansavimo programoje. 
Balsuota:  

„UŽ“ – __59___ balsų; „PRIEŠ“ – ___16__ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ____0__ balsų. 
Nutarta: kreiptis į savivaldybę dėl gatvių apšvietimo projektų vystymo dalinio finansavimo 
programoje. 
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9.2 Pasiūlyta Išsipirkti valstybinį žemės sklypą - takelį (takelį jungiantį Babinių sodų 25-ąją ir Babinių 
sodų 27 -ąją) besiribojantį tarp   104; 112 ir 131 SB „Laimės“ plane pažymėtų sklypų. 
 
Balsuota:  

„UŽ“ – __5___ balsų; „PRIEŠ“ – ___60__ balsų; „SUSILAIKĖ“ – ____10__ balsų. 
Nutarta: nepritarti takelio išpirkimui 
 
9.3 Pasiūlyta Aktyviau reikalauti Vilniaus miesto savivaldybės tvarkyti kelius   
 
Susirinkimo pirmininkas paklausė susirinkimo dalyvių ar jie turi pastabų, pasiūlymų, ar nori pasisakyti. 
Nėra. 
Susirinkimas baigė darbą. 
 
Priedai: 

1. Susirinkime dalyvavusių Bendrijos narių sąrašas – _6  lapai. 
2. Susirinkime dalyvavusių asmenų įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę 

balsuoti – _0_ lapų. 
3. Dokumentai, įrodantys, kad Bendrijos nariai buvo informuoti apie susirinkimo sušaukimą. 

 
 
Iš viso protokolas su priedais: _____ lapai. 
 
Susirinkimo pirmininkas: _____________________________________ 
    (vardas, pavardė, parašas) 

Susirinkimo sekretorius: ____________________________________ 
    (vardas, pavardė, parašas) 
 
Balsus skaičiavo: ____________________________________________ 
 
    (vardas, pavardė, parašas) 

Balsus skaičiavo: ____________________________________________ 
    (vardas, pavardė, parašas) 
 
 


