
Sodininkų bendrijos „Žalieji ežerai“ pakartotinio ataskaitinio susirinkimo,  
  vykusio 2018 m. rugpjūčio 28 d.  

 
        PROTOKOLO IŠRAŠAS (PRIIMTI SPRENDIMAI) 

 

 
Susirinkimas įvyko 2018 m. rugpjūčio 19 d. 19.00 val. 
Bendrijoje yra 256 nariai. 
Dalyvauja  64 bendrijos nariai. 
Pirmas bendrijos narių susirinkimas, kuris buvo šaukiamas 2018 metų  rugpjūčio  1 dieną neįvyko, nes 
į susirinkimą nesusirinko daugiau kaip 50 procentų bendrijos narių.  
Šis susirinkimas pakartotinis ir vyks pagal ankstesniam susirinkimui paskelbtą darbotvarkę. 
Vadovaujantis Civilinio Kodekso 4.85 str., susirinkimas laikomas įvykusiu. 
 
1. Naujų narių priėmimas. 
Balsavo „ Už “– 64 (vienbalsiai). 
NUTARTA:  Visus naujus  sklypų savininkus (pateikti 9 prašymai), priimti į narius. 
Susirinkimui priėmus naujus narius (iš naujai priimtų narių susirinkime dalyvauja – 3), susirinkimo 
narių skaičius –  67 nariai 
2. Valdybos metinės veiklos ataskaita. 
Balsavo: „Už“–   62, „prieš“-1, susilaikė – 4. 
NUTARTA: 2017/2018 metų valdybos metinę veiklos ataskaitą patvirtinti. 
 
3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą; 
Balsavo: „Už“–  58,  susilaikė – 4, „prieš“–5.  
NUTARTA. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos patikros aktą ir Revizijos komisijos ataskaitą 
patvirtinti (pridedama). 
 
4. Bendrijos metinės pajamų-išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų 
atnaujinimo plano tvirtinimas.  

Susirinkimo pirmininkas A . J supažindino  su parengtu pajamų-išlaidų 2018-2019 
metams sąmatos projektu. Jis paaiškina, kad pajamų-išlaidų sąmata parengta, atsižvelgiant į  valdybos 
siūlomus susirinkimui nustatyti naujus bendrijos  mokesčius, todėl siūlo susirinkimui pirmiau svarstyti 
darbotvarkės 6 klausimą – mokesčių bendrijoje svarstymas ir nustatymas, o po to svarstyti ir tvirtinti 
naują pajamų-išlaidų sąmatos projektą. 
Balsavo: „Už“ -67 (vienbalsiai). 
NUTARTA. Svarstyti 6-ą darbotvarkės klausimą – mokesčių bendrijoje svarstymas ir nustatymas. 
 
5. Mokesčių bendrijoje svarstymas ir nustatymas. 
Balsavo: „Už“–  50, „prieš“– 13, susilaikė – 4. 
NUTARTA.  Bendrijoje nustatytus mokesčius pakeisti ir nustatyti juos tokius: 
Nario mokestis nuolat gyvenantiems – 11 Eur už arą, gyvenantiems tik vasaros sezono metu – 8 Eur 
už arą. Abonentinis mokestis už vandenį, turintiems žieminio vandens įvadą: pastoviai gyvenantiems  
– 30 Eur per metus, gyvenantiems vasaros metu– 9 Eur per metus. Kitų mokesčių nekeisti ( 
stojamasis mokestis į bendrijos narius– 145 Eur. infrastruktūros mokestis (ne nariams) – 174 Eur per 
metus, mokestis vykdant naują statybą – 870 Eur, vykdant namo rekonstrukciją – 145 Eur, 
prisijungimo prie žieminio vandens mokestis – 145 Eur.) 
 
6. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų 
atnaujinimo plano tvirtinimas; 



Nustačius naujus mokesčius, pasiūlyta tvirtinti pajamų išlaidų 2018/2019 metams sąmatą 
bei bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą. 
Balsuojama už pajamų išlaidų 2018/2019 metams sąmatos, nustačius naujus mokesčius tvirtinimą  bei 
bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą. 
Balsuojama „už“ – 64, „prieš“ – 2, susilaikė – 1.  
NUTARTA. Pajamų-išlaidų sąmatą 2018-2019 metams bei bendrijos bendrojo naudojimo objektų 
atnaujinimo planą patvirtinti.  
 
Susirinkimo pirmininkas                                                                                       A. J 
 
Susirinkimo sekretorius                                                                                         V. M. 


