
SODINNKŲ BENDRIJOS “ŽALIEJI EŽERAI” NARIŲ 2021 METŲ RUGPJŪČIO 12 d.                                                                                                                                                                                                                                        
PAKARTOTINIO  VISUOTINIO ATASKAITINIO  SUSIRINKIMO 

BALSAVIMO BIULETENIS 

 

 
SB “Žalieji ežerai” nario (vardas, pavardė, adresas, sklypo Nr.) 
 

BALSAVIMAS 
2021 m. rugpjūčio __________ d. 

   Eil.  
   Nr. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS Sprendimų projektai 

Bendrijos nario 
balsavimas 

„už“ „prieš“ 

1. Naujų narių priėmimas; Priimti į Bendrijos narius asmenis, 
pateikusius valdybai prašymą.  

  

2. Valdybos  metinė ataskaita; Patvirtinti valdybos ataskaitą už 2020 m    

3. Revizijos komisijos išvada apie metinę 
Bendrijos finansinę veiklą; Patvirtinti revizijos komisijos išvadą   

4. Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos 
ataskaitos tvirtinimas; 

Patvirtinti Bendrijos finansinės ūkinės 
veiklos ataskaitą 

  

5. 
Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir 
bendrijos bendrojo naudojimo objektų 
atnaujinimo plano tvirtinimas; 

Patvirtinti metinę 2021-2022 m.  Bendrijos 
pajamų ir išlaidų sąmatą ir bendrojo 
naudojimo objektų atnaujinimo planą 

  

6. Ar pritariate Bendrijos Gatvių apšvietimo 
projekto įgyvendinimui? 

Pritarti Bendrijos gatvių apšvietimo 
projekto įgyvendinimui. 

  

6.1. 

Ar pritariate, kad Bendrija, Gatvių apšvietimo 
projekto įgyvendinimui skirtų 85000,00 Eur 
pagal VGAT** 2021-07-07 pateiktą ir su 
Vilniaus miesto savivaldybe suderinta sąmatą? 

Pritarti, kad Bendrija skirtų 85000 Eur, t.y. 
padengtų 50 proc. visų išlaidų (50 proc. lėšų 
projekto įgyvendinimui skiria Vilniaus m. 
savivaldybė ), reikalingų   gatvių apšvietimo 
projekto įgyvendinti 

  

6.2. 

Ar pritariama, sprendimui įpareigoti Bendrijos 
narius pervesti į Bendrijos sąskaitą po 320,0 
Eur (85000,00 Eur: 265 sklypai = 320,00 Eur) 
nuo kiekvieno iki 6,5  arų  dydžio sklypo, nuo 
didesnių sklypų – įnašas atitinkamai didesnis 
? 

Pritarti sprendimui, įpareigoti narius 
pervesti į bendrijos sąskaitą po 320,00 Eur 
bendrijos nario įnašą (85000,00 Eur: 265 
sklypai = 320,00 Eur) nuo kiekvieno iki 6,5  
arų  dydžio sklypo, nuo didesnių sklypų – 
įnašas atitinkamai didesnis.   

  

6.3 
Ar pritariate, kad įnašus, po 320,00 Eur, į 
Bendrijos sąskaitą sumokėti iki 2021 m. 
rugpjūčio 20 d.? 

Pritarti sprendimui, kad įnašus Bendrijos 
nariai sumoka (perveda į bendrijos sąskaitą) 
iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.  

  

6.4. 

Ar pritariate, kad Bendrijos nariams, kurie 
nesumokės nustatyto Gatvių apšvietimo 
įrengimui nustatyto įnašo, po 320 Eur iki 
nustatytos datos, Bendrija padengtų iš 
Bendrijos biudžeto ir tai būtų laikoma 
Bendrijos nario įsiskolinimu Bendrijai? 

Pritarti sprendimui, kad Bendrijos narių 
nesumokėtas įnašas (320,00 Eur) būtų 
padengtas iš bendrijos biudžeto ir tai būtų 
laikoma bendrijos nario įsiskolinimu 
bendrijai  

  

6.5. 

Ar pritariate Suteikti teisę bendrijos valdybai 
pervesti trūkstamą pinigų sumą į Vilniaus m. 
savivaldybės nurodytą sąskaitą aukščiau 
minėtų įsipareigojimų vykdymui? 

Suteikti Bendrijos valdybai teisę pervesti 
trūkstamą pinigų sumą į Vilniaus m. 
savivaldybės nurodytą sąskaitą gatvių 
apšvietimo projektui įgyvendinti 

  

**VGTA – UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ 

* 

SB “Žalieji ežerai” nario (vardas, pavardė, parašas) 


