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Sodininkų bendrijos „Laimė“ 
 

PAKARTOTINIO ATASKAITINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2 

2022 m.  gegužės 14 d. 

Vilnius 

 
 

Bendrijoje yra 232 sodų sklypai, iš jų 207 nariai. 

 

Susirinkime dalyvauja: 

32 bendrijos nariai (priedas Nr. 1). Dalyvių sąrašas dėl duomenų apsaugos įstatymo neviešinamas. 

Valdybos pirmininko įgaliotas eiti valdybos pirmininko pareigas, valdybos narys N   J   

 

2022 m. balandžio 30d. ataskaitinis susirinkimas neįvyko, dėl kvorumo nebuvimo – dalyvavo 41 bendrijos 

narys. Bendrijos nariams apie ataskaitinį susirinkimą buvo pranešta sodininkų bendrijos svetainėje 

www.sblaime.lt, ir skelbimais, pakabintais s/b „Laimė“ teritorijoje esančiose trijose skelbimų lentose. 

Pakartotinis ataskaitinis susirinkimas vyksta ta pačia 2022-04 30d. ataskaitinio susirinkimo darbotvarke. 

Pakartotiniam susirinkimui, pagal įstatymą, kvorumas nereikalingas. 

 

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

 

Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai 

 

PASIŪLYTA: 

Susirinkimo pirmininku paskirti L   J  , 

Susirinkimo sekretoriumi paskirti J  U   

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai, PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0 

NUTARTA: 

Susirinkimo pirmininku išrinkti L  J , susirinkimo sekretore – J  U . 

 

Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas 

 

PASIŪLYTA: 

Susirinkimo pirmininkas L  J  pristato susirinkimo darbotvarkę ir siūlo tvirtinti: 

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 metus. 

2. Revizoriaus ataskaita už 2021 metus. 

3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2021 metus patvirtinimas. 

4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas  2022 metams. 

5. Einamieji  klausimai:  

5.1. Bendrijos gatvių apšvietimas: 

 Žibintų pastatymo schemos patvirtinimas ir suderinimas; 

5.2. Bendrijos gatvių tvarkymas: 

Gatvių asfaltavimo darbų (naudotomis asfalto drožlėmis) apimčių ir finansavimo aptarimas ir 

suderinimas; 

 Remonto darbų apimčių ir biudžeto suderinimas; 

5.3. Naujų narių priėmimas; 

5.4. Bendrijos bendrų komunalinių atliekų konteinerių pastatymo poreikio ir vietos derinimas. 

Susirinkimo pirmininkas siūlo patvirtinti šią darbotvarkę. 

http://www.sblaime.lt/
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BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0.  

NUTARTA: 

Patvirtinti darbotvarkę. 

 

1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2021 metus 

 

Bendrijos valdybos pirmininko įgaliotas Valdybos narys N   J  pristato Valdybos pirmininko A

  Č  paruoštą darbo ataskaitą už 2021 metus (priedas Nr. 2) 

PASIŪLYTA: 

Patvirtinti bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2021 metus. 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą už 2021 metus patvirtinti. 

 

2. Revizoriaus ataskaita už 2021 metus 

 

Revizorius A  I  pristatė atliktos revizijos ataskaitą už 2021 metus (priedas Nr. 3) 

PASIŪLYTA: 

Susirinkimo pirmininkas pasiūlo patvirtinti revizijos ataskaitą už 2021 metus (priedas Nr. 3) 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Revizijos ataskaitą už 2021 metus patvirtinti. 

 

3. Pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės už 2021 metus patvirtinimas 

 

Pristatyta 2021 metų pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės ataskaita (priedas nr. 4,5,6). 

PASIŪLYTA: 

Patvirtinti pajamų – išlaidų ir finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2021 metus (priedas nr. 4,5,6). 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Patvirtinti Pajamas, išlaidas ir finansinę atskaitomybę už 2021 metus. 

 

4. Pajamų – išlaidų sąmatos ir mokesčių nustatymas ir patvirtinimas  2022 metams patvirtinimas 

 

Buhalterė J  U  pristatė 2022 metų planuojamų pajamų – išlaidų sąmatą ir mokesčius: 

Taip pat siūlo patvirtinti:  

Metinis nario mokestis 6 Eur./arą 

Metinis mokestis ne bendrijos nariams   

Skolininkams nario mokestis (nesumokėjus iki nustatyto termino) 8 Eur./arą 

Stojamasis mokestis į bendriją įsigijus sklypą (nuo mokesčio 

atleidžiami paveldėtojai, arba gavę dovanojimu iš šeimos narių) 60 Eur. 

  

Infrastruktūros mokestis pradėjus statybą 250 Eur. 

Infrastruktūros mokestis, atliekant namo renovaciją 150 Eur. 

Prisijungimas prie vandentiekio tinklų bendrijos nariams 100 Eur. 
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Prisijungimas prie vandentiekio tinklų ne bendrijos nariams 200 Eur. 

Pakartotinas prisijungimo mokestis, po priverstinio atjungimo, 

nutraukus vandens tiekimą  100 Eur. 

Vanduo bendrijos nariams iš s/b „Laimė“ gręžinio 0,35 Eur./m3 

Vanduo ne bendrijos nariams 

0,50 Eur./m3 

3 Eur. mėnesinis 

abonentinis 

mokestis 

Vanduo s/b „Dublis“ 0,35 Eur./m3 

Vanduo s/b „Vaga“ - 30 eur. mėn už administravimą ir gręžinio 

priežiūrą 0,50 Eur./m3 

Vanduo laistymui be skaitliuko 50 Eur./sezonui 

 

Bendrijos nariai siūlo nustatyti patikslintus mokesčių tarifus: 

PASIŪLYTA: 

4.1. Infrastruktūros mokestį pradėjusiems statybas 500 Eurų, 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

 

PASIŪLYTA: 

4.2. Metinis mokestis ne bendrijos nariams 20 eurų už 1 arą, 

BALSUOTA: 

UŽ - 25 nariai PRIEŠ - 7nariai SUSILAIKĖ - 0. 

 

Bendra mokesčių atsiskaitymo tvarka: 

Nario mokestį sumokėti iki 2022m. rugsėjo 01 d.; 

Vandens tiekimo mokesčius už suvartotą vandenį mokėti kas ketvirtį; 

Nesudariusiems sutarčių s/b „Laimė“ vandentiekio vartotojams, sudaryti tiekimo sutartis. 

 

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė tvirtinti pajamų – išlaidų sąmatą ir mokesčius 2022 metams 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Patvirtinti Pajamų – išlaidų sąmatą ir mokesčius su pakeitimais 2022 metams (mokesčių tarifus su 

pakeitimais): 

- Infrastruktūros mokestis naujai statantiems namus 500 Eur.;  

- Metinis mokestis ne bendrijos nariams 20 Eurų už 1 arą. 

 

Įpareigoti Bendrijos pirmininką atnaujinti vandens tiekimo sutartis su s/b „Vaga“ ir s/b „Dublis“ dėl vandens 

kainos pasikeitimo nuo liepos 1 d., dėl padidėjusio elektros tarifo ir eksploatacijos mokesčių įtakos vandens kainai. 

 

5. Einamieji  klausimai 

 

5.1. Bendrijos teritorijos gatvių apšvietimas: 

SVARSTYTA: 

N. J  informavo, kad yra nupirkti 5 gatvių šviestuvai. 2 bandomieji šviestuvai, per paskelbtą talką 

sumontuoti sankryžose bus pajungti artimiausui metu. Likusius planuojama sumontuoti per vasaros laikotarpį. Viso 

bendrijos teritorijos gatvių apšvietimui reikia apie 30 vnt šviestuvų. Pagrindinėse gatvėse bus statomi 60W galios 

šviestuvai, o akligatviuose – 30W. 

Pateikta preliminari šviestuvų išdėstymo schema, pagal kurią su gretimų sklypų savininkais bus derinama 

tikslesnė šviestuvo montavimo vieta. Taip pat tariamasi, kurie savininkai sutiks statyti savo teritorijos ribose ir 
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pajungti nuo savo elektros tinklo.  

BALSUOTA: 

UŽ - 29 nariai PRIEŠ - 1 narys SUSILAIKĖ - 2 nariai. 

NUTARTA: 

Nupirkti šviestuvus pagal poreikį, suderinus su sklypų savininkais, prie kurių bus statomi apšvietimo stulpai 

ir pastatyti Bendrijos narių jėgomis. 

 

5.2. Bendrijos gatvių tvarkymas: 

SVARSTYTA: 

N. J  pristatė, kad Babinių sodų 18-osios gatvės gyventojai savo jėgomis (kartu su s/b „Dublis“ 

gyventojais) sutvarkė s/b „Laimė“ bendrijai priklausančios gatvės dalį. Darbus atlikusiai Bendrovei liko skolingi 

2420 Eurų sumą, kurią Babinių Sodų 18-osios gyventojai prašo padengti, sumokant rangos darbus atlikusiai 

bendrovei. 

Pateikta pastaba, kad ateityje bet kokie bendrijos teritorijos gatvių remonto darbai, atliekami bendrijos narių 

iniciatyva ir už kuriuos planuojama prašyti kompensavimo, turi būti suderinti su Valdyba, nustatant šalių finansinius 

įsipareigojimus ir atsiskaitymo sąlygas, iki darbų pradžios. 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Pritarti dalies patirtų išlaidų kompensavimui, apmokant rangos bendrovei už gatvės važiuojamosios dalies 

įrengimo darbus 2420 Eur 

 

SVARSTYTA: 

Įvertinus Babinių sodų 27-osios gatvės būklę (sunkus praeinamumas po lietaus, susidarius purvynams ir 

baloms) ir bendrijos narių intensyvaus naudojimo, vaikštant pėsčiomis iki viešo transporto sustojimo, siūloma 

prioriteto tvarka Babinių sodų 27-oje gatvėje atvežti ir iškloti žvyro, gatvės dangos išlyginimui ir vandens 

drenavimosi pagerinimui. 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Pritarti Babinių sodų 27-osios g. sutvarkymui prioriteto tvarka atvežant ir išklojant žvyro. 

 

5.3. Naujų narių priėmimas: 

SVARSTYTA: 

Gauti prašymai priimti į Bendrijos narius: 

Sklypas Nr. 24 - savininkė K  D  (paveldėjimas); 

Sklypas Nr. 15 - savininkas N  V  (pirkimo sutartis); 

Sklypas Nr. 222 - savininkas R  M  (pirkimo sutartis); 

Sklypas Nr. 102 - savininkas P  P   (pirkimo sutartis). 

Siūloma priimti išvardintų sklypų savininkus į Bendrijos narius. 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Priimti išvardintų sklypų savininkus į Bendrijos narius, sumokant vienkartinį stojamąjį mokestį. 

 

SVARSTYTA: 

Ryšium su sodo sklypų pardavimu, siūloma išbraukti iš Bendrijos narių šiuos Bendrijos narius: 

Sklypas Nr. 15 - savininkas Ž  Z  ; 

Sklypas Nr. 102 - savininkas A  R ; 

Sklypas Nr. 170 - savininkė D  O  . 
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Ryšiumi su gautu savininko prašymu, siūloma išbraukti iš Bendrijos narių Sklypus Nr. 9 ir Nr. 205 - savininkė 

V  J  .  

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Išbraukti išvardintų sklypų savininkus iš Bendrijos narių. 

 

5.4. Bendro naudojimo komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių pastatymas 

SVARSTYTA: 

2021m. Bendrijos nariai, kurie naudojo individualius atliekų surinkimo konteinerius bendrijos sklypuose, 

neregistravę pagrindinės gyvenamosios vietos šiuose sklypuose, gavo pranešimus, kad turi deklaruoti gyvenamąją 

vietą s/b „Laimė“ teritorijoje, arba grąžinti konteinerius, ir nuo 2021m. lapkričio 12 d. naudotis bendrais atliekų 

konteineriais bendrijos teritorijoje. Individualiai sklypuose komunalinės atliekos nebus išvežamos. Bendrijos nariai 

turi kreiptis į Bendriją, kad būtų parinkta bendrų konteinerių vieta, aikštelės įrengimui ir konteinerių pastatymui, 

bendram naudojimui. 

Valdyba apsvarstė ir numatė kelias galimas konteinerių pastatymo vietas – prie Vandentiekio bokšto sklypo 

(jeigu konteineriai bus antžeminiai), arba prie įvažiavimo į Bendrijos teritoriją Pilnaties gatvėje (jeigu konteineriai 

bus įleidžiami / įkasami). Taip pat reikės įrengti vaizdo stebėjimo sistemą arba rakinamą aptvėrimą, kad bendrijos 

konteineriais nesinaudotų kitų gretimų teritorijų gyventojai ir, kad aikštelėje nebūtų paliekamos didelių gabaritų 

atliekos bei išvengti vandalizmo. 

Kadangi Bendrijos pakraštyje suplanuota vieta galimai yra valstybinėje žemėje, siūlyta kreiptis į Nacionalinę 

žemės tarnybą (NŽT), kad gauti patikslintas Bendrijos ribas ir pagal tai nustatyti tinkamą vietą konteineriams. Po 

ko parengti sąmatą ir patvirtinti išlaidas konteinerio vietos įrengimui. 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Pritarti Bendrijos kreipimuisi į NŽT dėl ribų patikslinimo, tinkamiausios buitinių atliekų konteinerių aikštelės 

parinkimui. Po patikslinimo, sudaryti darbų sąmatą aikštelės įrengimui, išskiriant vaizdo stebėjimo sistemos ir 

rakinamo aptvėrimo darbus. 

 

5.5 Dėl leidimo išsipirkti valstybinės žemės sklypą, įsiterpusį tarp sklypų Nr. 232 ir Nr. 216. 

SVARSTYTA: 

2007m. s/b „Laimė“ visuotinis susirinkimas leido tarp sklypų Nr 232 ir Nr. 216 įsiterpusį valstybinės žemės 

sklypą (apie 1,7 aro) prisijungti buvusiam sklypo Nr. 232 savininkui J. M  . Prisijungimo procedūros 

nebuvo pradėtos. 

2021 metais buvo gautas rašytinis sklypo Nr. 216 savininkės J. K   prašymas dėl valstybinės žemės 

išsipirkimo. 

Prašymas nebuvo patenkintas, nes visuotiniam susirinkimui nebuvo pateiktas ankstesnį sutikimą gavusio 

sklypo Nr. 232 savininko pritarimas ar anksčiau suteikto leidimo atsisakymas. 

2022 04 24 J. K   pateikė pakartotinį prašymą dėl įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto tarp 

sklypų Nr. 216 ir Nr. 232 prisijungimo prie sklypo Nr. 216.  

2022 04 26 I. M   pateikė prašymą dėl dalies besiribojančio įsiterpusio laisvo valstybinės žemės 

sklypo prisijungimo prie savo sklypo Nr. 232. 

Šiame įsiterpusiame sklype praeina Bendrijos vandentiekio trasa, kuriai turi būti užtikrinta teisė eksploatuoti 

ir prieiti aptarnavimui bei remontui. 

Siūloma tenkinti abiejų sklypų savininkų prašymus, prisijungti įsiterpusį sklypą dalimis su sąlyga, kad prieš 

pradedant išsipirkimo procedūrą, sklypų savininkai Valdybai turi pateikti tarpusavyje raštu suderintą prijungiamų 

dalių schemą. Taip pat numatyti servitutus, teritorijoje esančių Bendrijos inžinerinių tinklų eksploatacijai, 

aptarnavimui ir remontui. 

BALSUOTA: 
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UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Pritarti abiejų sklypų savininkų prašymui išsipirkti ir prisijungti dalį įsiterpusio valstybinės žemės sklypo, 

dalimis, kiekvienam savininkui. Iki formavimo ir prijungimo procedūros pradžios, pateikti Valdybai tarpusavyje 

raštu suderintą prijungiamų dalių schemą, servituto zonos tvirtinimui Bendrijos naudai, teritorijoje esančių 

Bendrijos inžinerinių tinklų eksploatavimui ir aptarnavimui.  

 

5.6 Dėl valstybinės žemės sklypo, įsiterpusio tarp sklypų Nr. 112, 104 ir 131 leidimo išsipirkti. 

SVARSTYTA: 

2022 04 14 N. J   pateikė pakartotinį prašymą dėl žemės ploto (1m pločio juostos), įsiterpusio tarp 

trijų gretimų sklypų Nr. 112, 104 ir 131 (Babinių sodų 25-osios g. 50, 34 ir 52), suformavimo, išpirkimo ir 

prijungimo trims besiribojantiems sklypams dalimis. 

Taip pat buvo pateikta informacija iš Vilniaus savivaldybės duomenų bazės su planais, nurodančiais, kad 

įsiterpusi teritorija neskiriama gatvės raudonųjų linijų teritorijai ir nėra numatoma infrastruktūros jungtims 

(praėjimams, ar pėsčiųjų takams). Taip pat atskiroje savivaldybės schemoje, ši zona pažymėta, kaip „Siūloma 

pripirkti“. Todėl sprendimas nepažeidžia savivaldybės planų Bendrijos teritorijoje.  

BALSUOTA: 

UŽ - 30 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 2 nariai 

NUTARTA: 

Pritarti įsiterpusio sklypo prijungimo prašymui ir leisti pradėti išpirkimo ir prijungimo procedūras sklypams 

Nr. 112, 104 ir 131 (Babinių sodų 25-osios g. 50, 34 ir 52). 

 

5.7 Dėl valstybinės žemės išpirkimo Bendrijos nariams 

SVARSTYTA: 

Bendrijos teritorijos perimetru yra įsiterpusių, nesuformuotų valstybinės žemės teritorijų, kurios gali būti 

prijungtos prie besiribojančių bendrijos narių sklypų. 

Siūloma kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, Bendrijos teritorijos ribų patikslinimui, kas nustatyti galimų 

prisipirkti teritorijų vietas ir dydžius. Gautus duomenis iškomunikuoti bendrijos nariams, norintiems atlikti 

išpirkimo ir prijungimo procedūras. 

BALSUOTA: 

UŽ - 32 nariai PRIEŠ - 0 SUSILAIKĖ - 0. 

NUTARTA: 

Įpareigoti Valdybą kreiptis dėl Bendrijos teritorijos ribų patikslinimo, laisvų, prijungimui tinkamų zonų 

nustatymui. Apibendrintus duomenis teikti susipažinti bendrijos nariams. 

 

5.8 Dėl želdynų sodinimo atstumų iki kaimyninių sklypų ribų 

SVARSTYTA: 

N. J  informavo susirinkimo dalyvius, kad nuosavuose sklypuose auginamų želdinių atstumus iki sklypo 

ribų reglamentuoja LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 

taisyklės“. Neišlaikant reglamentuotų atstumų, privalomas kaimyninio sklypo savininko sutikimas. Todėl, siekiant 

išvengti galimų nesusipratimų ir tarpusavio ginčų, rekomenduojama susiderinti apželdinimo sprendinius raštiškai. 

NUTARTA: 

Papildomai apie galiojančius reikalavimus informuoti bendrijos narius skelbimų lentoje bei interneto 

tinklalapyje. Papildyti bendrijos taisykles nuoroda į reikalavimus reglamentuojantį dokumentą. 

 

5.9 Dėl bendrijos veiklos ir aktualios informacijos komunikavimo 

SVARSTYTA: 

N. J  paaiškino dėl elektroninio pašto.  Tai susiję su duomenų apsaugos įstatymu. Reikia gauti  iš 

kiekvieno sutikimą, tik tada galima kaupti asmeninius duomenis (kontaktinius) ir jais siųsti informacinius 

pranešimus bendrijos nariams. 
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NUTARTA: 

Valdyba kas ketvirtį informuos internetu, apie atliktus darbus, priimtus sprendimus ir pateiktų kitą, bendrijos 

nariams aktualią informaciją. 

 

5.10 Dėl augintinių vedžiojimo bendrijos teritorijoje 

SVARSTYTA: 

Valdyba gavo susirūpinusių bendrijos narių pastebėjimus dėl netvarkingai bendrijos teritorijoje (gatvėmis) 

vedžiojamų augintinius (šunis). Dalis savininkų nesurenka vedžiojamų gyvūnų ekskrementų, arba surinkus juos, 

meta į svetimus buitinių atliekų konteinerius. Dalis savininkų vedžioja kovinius šunis ar kovinių šunų mišrūnus 

vedžioja be pavadėlių ir antsnukių. Prašoma įvertinti galimybę dažniau priminti reikalavimus bendrijos nariams. 

NUTARTA: 

Artimiausiame Valdybos posėdyje aptarti aktualius gyvūnų laikymo taisykles reglamentuojančius 

dokumentus ir parengti Vidaus taisyklių pakeitimo projektą kitų metų bendrijos susirinkimui tvirtinti. 

 

5.11 Dėl bičių avilių laikymo bendrijos teritorijoje 

SVARSTYTA: 

H. C   pastebėjo, kad bendrijos teritorijoje pastebima daug bičių ir yra atvejų dėl įgėlimo 

alergiškiems vaikams (įkandimo atveju tenka skubiai gabenti į ligoninę, suleisti antialerginiams vaistams. Prašoma 

peržiūrėti vidaus taisykles ir papildyti, ar atnaujinti aktualiomis elgesio tvarkomis ir reikalavimais. 

NUTARTA: 

Artimiausiame Valdybos posėdyje aptarti aktualius gyvūnų laikymo taisykles reglamentuojančius 

dokumentus ir parengti Vidaus taisyklių pakeitimo projektą kitų metų bendrijos susirinkimui tvirtinti. 

 

5.12 Dėl bendrijos vasaros vandens vamzdyno remonto 

SVARSTYTA: 

Susirinkimo dalyviai išvardino, kuriose vietose pastebėti sodo bendrijos vasaros vandentiekio vamzdyno 

pažeidimai: 

1) Sklypas Nr. 10 – trūkęs vamzdis (apie gedimą informuotas bendrijos pirmininkas, remontas neatliktas); 

2) Sklypas Nr. 128 – trūkęs vamzdis; 

3) Sklypai Nr 150 ir 151 – D200 mm vamzdžio trasoje siūloma dėl saugumo įrengti užsukimo sklendę.  

NUTARTA: 

Bendrijos pirmininkui pateikti informaciją apie aptiktus vandentiekio trasos pažeidimus, įvertinti 

remonto poreikius ir pagal poreikį, užsakyti remonto darbus. 

 

Susirinkimo pirmininkas paklausė susirinkimo dalyvių ar susirinkimo dalyviai turi papildomų klausimų, 

pastabų, pasiūlymų, ar nori pasisakyti aktualiais klausimais. 

Pageidavimų ir pasisakančių nėra. 

 

NUTARTA: 

Susirinkimas baigė darbą. 
 
Priedai: 

1. Susirinkime dalyvavusių Bendrijos narių sąrašas – 1 lapas; 

2. Valdybos pirmininko ataskaita – 1 lapas; 

3. Revizijos aktas – 2 lapai; 

4. Pajamų – išlaidų ataskaita ir finansinė atsakomybė už 2021 metus – 3 lapai; 

5. Pajamų ir išlaidų sąmata 2022 metams – 2 lapai; 

6. Priėmimo į bendrijos  narius sąrašas-1 lapas; 

7. Prašymai dėl žemės išsipirkimo – 2 lapai. 
 
Iš viso protokolas su priedais:________ (dvylika) lapų 
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Susirinkimo pirmininkas:        
(vardas, pavardė, parašas)   L  J   
 

Susirinkimo sekretorius:   
(vardas, pavardė, parašas)   J  U 
 


