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BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS 
 

Užpildymo data: 2022-____-____ 

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos: 

Žymėjimo pavyzdys  

Pažymėti galite tik vieną pasirinktą balsavimo atvejį („už“ arba „prieš“ sprendimo projektą) kiekvienu darbotvarkės 
klausimu. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti kredito unijos 
nario valios, laikoma, kad narys šiuo klausimu iš anksto nebalsavo. 

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti kredito unijos narys arba nario įgaliotas fizinis asmuo. Jeigu 
užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra narys, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi 
būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. 

Šį biuletenį prašome atsiųsti el. paštu: info@vku.lt ir paštu, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius arba pristatyti į kredito uniją 
ar kredito unijos pašto dėžutę, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilniuje. Jei bendrasis balsavimo biuletenis pasirašytus 
kvalifikuotu el. parašu siųsti tik el. paštu info@vku.lt. 

atsiųsti paštu arba atnešti į Vilniaus kredito uniją, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, iki 2022 m. balandžio 15 dienos 9:00 
val. 

Aš, _________________________________________________, gimęs _____________,  negalėdamas dalyvauti 

   (vardas, pavardė)                   (gimimo data) 

kooperatinės bendrovės Vilniaus kredito unijos (buveinės adresas T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, įmonės kodas 112043996) 
visuotiniame narių susirinkime, kuris šaukiamas 2022 m. balandžio 15 d. 10:00 val., balsuoju pagal darbotvarkę sekančiai: 

 

1.  2021 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.   

  2021 m. Vilniaus kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai: 

 Už  Prieš     

2.  2021 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.  

  2021 m. Vilniaus kredito unijos valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai: 

 Už  Prieš     

3.  2021 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.  

  2021 m. Vilniaus kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai: 

 Už  Prieš  

4.  2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.  

  2021 m. Vilniaus kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti:   

 Už  Prieš     

5.  2021 metų pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.  

  2021 m. pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą: 

 Už  Prieš 

6.  2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  

  2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo projektą patvirtinti: 

 Už  Prieš     
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7.  2022-2024 metų veiklos plano tvirtinimas.  

  2022-2024 metų veiklos planą pagal pateiktą nutarimo projektą patvirtinti: 

 Už  Prieš     

8.   Paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko rinkimas: 

8.1.  Išrinkti Vilniaus kredito unijos 3 narių paskolų komitetą 4 metų kadencijai: 

- Auriką Čipkutę; 

- Gintarę Arlauskaitę; 

- Tomą Ožiūną. 

                    Už  Prieš  

8.2.  Vilniaus kredito unijos paskolų komiteto pirmininku (-e) išrinkti Auriką Čipkutę.  

                    Už  Prieš  

8.3.  Nustatyti, kad išrinkti Vilniaus kredito unijos paskolų komiteto nariai savo pareigas pradeda eiti nuo visuotinio 
narių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos, paskolų komiteto pirmininkas, kuris išrinkimo dieną neturi priežiūros 
institucijos išduoto leidimo eiti Kredito unijos vadovo pareigas, savo pareigas pradeda eiti priežiūros institucijai 
išdavus leidimą eiti Vilniaus kredito unijos vadovo pareigas.  

               Už  Prieš  

9.  Valdybos narių ir pirmininko rinkimas. 

9.1.  Išrinkti Vilniaus kredito unijos 5 narių valdybą 4 metų kadencijai: 

- Arną Žalį; 

- Antaną Etnerį; 

- Irmantą Zabulį. 

- Richardą Tamošauską. 

- Saulių Grigaravičių. 

                    Už  Prieš  

9.2.  Vilniaus kredito unijos valdybos pirmininku (-e) išrinkti Arną Žalį.  

                    Už  Prieš  

9.3.  Nustatyti, kad išrinkti Vilniaus kredito unijos valdybos nariai, kurie išrinkimo dieną neturi priežiūros institucijos 
leidimo eiti Kredito unijos vadovo pareigas, savo pareigas pradeda eiti priežiūros institucijai išdavus leidimą eiti 
Vilniaus kredito unijos vadovo pareigas. 

                  Už  Prieš  

10.   Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, 
ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar 
sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 

  Suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų 
paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma virši 
1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo: 

             Už  Prieš  
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11.  Vilniaus kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.   

  Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatus pagal pateiktą projektą: 

                 Už  Prieš  

 

12.  Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.  

 Atsižvelgiant į tai, kad klausimas yra informacinio pobūdžio, sprendimas nepriimamas. Veiksmai, kurių Vilniaus 
kredito unija imsis siekiant ištaisyti susidariusią padėtį Kredito unijos nariams buvo pateikti Lietuvos Respublikos 
kredito unijų įstatymo 21 str. 1 d. nustatytais būdais. 

      Už    Prieš  

 

13.  Dėl planuojamo pajinių įnašų grąžinimo ir jų mažinimo, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.  

 Vilniaus kredito unijos narių informavimą pagal pateiktą planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą 
projektą patvirtinti:   

           Už    Prieš  

  

Su darbotvarkėje nurodytais nutarimų projektais esu susipažinęs. Neįvykus šaukiamam susirinkimui dėl kvorumo 
nebuvimo, prašau šį bendrąjį balsavimo biuletenį laikyti galiojančiu pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime, kuris 
vyks 2022 m. balandžio 25 d., 10 val. 

 

____________    _______________ 

(data)     (parašas) 
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