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Išrašas 

 

 

SODININKŲ BENDRIJA „GULBINAI“ 

 

 

BENDRIJOS NARIŲ  PAKARTOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO  

PROTOKOLAS 

2014-05-10  Nr. VS- 2 

Vilnius 

 

Pakartotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas vyksta 2014 m. gegužės 10  d., pradžia 12 

val. SB „Gulbinai“ teritorijoje vandens siurblinės patalpose. 

 

Apie šaukiamą susirinkimą skelbta laikraštyje „Valstiečių laikraštis“, 2014 m. balandžio 09  d., 

Nr.29,  iškabinta informacija s/b „Gulbinai“ skelbimų lentose, patalpinta  internetinėje svetainėje 

www.sbgulbinai.lt  

Su sodininkų bendrijos valdybos veiklos ataskaita, revizoriaus išvadomis, 2014 m. pajamų ir 

išlaidų sąmatos projektu buvo galima susipažinti bendrijos skelbimų lentose, interneto svetainėje 

www.sbgulbinai.lt, gauti informaciją elektroniniu paštu, sodininkų bendrijos buveinėje ar kt. 

vietoje, suderinus telefonu 8618 35903 su valdybos pirmininku. 

 

Bendrijoje yra 583 nariai.  

Susirinkime dalyvauja 75 (septyniasdešimt penki) nariai arba 12,86 proc. visų Bendrijos 

narių (Dalyvių sąrašas pridedamas, 6 lapai).  

Kviestieji asmenys: Verkių seniūnijos seniūnaitė Olga Dovydienienė,  UAB „Projektita“ 

direktorius Tomas Juozapavičius, UAB „Altiplanas“ direktorius Justinas Kačinskas. 

Šis susirinkimas pakartotinis, todėl netaikomas kvorumo reikalavimas.  
 

Vienbalsiai tvirtinami susirinkimo pirmininkas – Juozas Liaukonis Flick  ir sekretorius -

Vladimiras Sokolovas. 

Vienbalsiai tvirtinama balsų skaičiavimo komisija: Jonas Linkevičius, Edmundas Adamonis, 

Edita Kalendrienė. 

 

Susirinkimo pirmininkas  –  Juozas Liaukonis Flick 

Susirinkimo sekretorius –  Vladimiras Sokolovas 
 

DARBOTVARKĖ: 

1. Bendrijos valdybos 2013 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 

2. Revizoriaus išvadų apie 2013 m. bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas. 

3. 2013 m. finansinės ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

4. Valdybos, valdybos pirmininko rinkimai. 

5. Revizoriaus rinkimai. 

6. 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

7. Kiti klausimai (pareiškimų, prašymų svarstymas). 

 

 

1. SVARSTYTA. Bendrijos valdybos 2013 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 

Valdybos pirmininkas Antanas Bložė atsiskaitė už 2013 m. veiklą (ataskaita pridedama). 

 

NUTARTA. Patvirtinti valdybos veiklos ataskaitą už 2013 m. 

 

2. SVARSTYTA. Revizoriaus išvadų apie 2013 m. bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas. 

http://www.sbgulbinai.lt/
http://www.sbgulbinai.lt/
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Revizorė Galina Matvejeva perskaitė revizijos aktą (aktas pridedamas). 

 

NUTARTA. Patvirtinti revizoriaus išvadas apie 2013 m. bendrijos finansinę veiklą. 

3. SVARSTYTA. 2013 m. finansinės ūkinės veikos ataskaitos tvirtinimas. 

Atsiskaitė buhalterė Nijolė Davidonienė.   

 

NUTARTA. Patvirtinti 2013 m. finansinės ūkinės veiklos ataskaitą. 

4. SVARSTYTA. Valdybos, valdybos pirmininko rinkimai. 

4.1. Valdybos narių rinkimas:  

 

NUTARTA. Į sodininkų bendrijos „Gulbinai“ valdybą trijų metų laikotarpiui išrinkti: 

Antanas Bložė, Albinas Pranevičius, Jonas Linkevičius, Vidmantas Urbonas, Algirdas 

Lukošiūnas, Kazys Korzikas, Renaldas Narušis. 

 

4.2. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai. 

Iš naujai išrinktų valdybos narių į valdybos pirmininko pareigas pasiūlytas Antanas Bložė.  

 

NUTARTA. Išrinkti Antaną Bložę sodininkų bendrijos „Gulbinai“ valdybos pirmininku trijų metų 

laikotarpiui. 

 

5. SVARSTYTA. Revizoriaus rinkimai. 

 

NUTARTA. Revizoriumi išrinkti Dalę Bikovienę, s/b „Gulbinai“ narę, skl.Nr.95. trijų metų 

laikotarpiui. 

 

 

6. SVARSTYTA. 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

Buhalterė Nijolė Davidonienė pateikė 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektą 

(pridedamas). 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektą su pakeitimu: siurblinės 

mašinistui ir santechnikui mokėti į mėnesį po 1100 Lt.; 

2. Valdybos pirmininkui mokėti nustatytą 2014 m. sąmatos projekte mėnesinį atlyginimą 

(nemažinant žiemos sezono metu). 

3. Mokesčius ir jų surinkimo tvarką palikti tokius pačius kaip ir buvo patvirtinta 2013 m.  

 

 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai (pareiškimų, prašymų svarstymas). 

7.1.UAB „Altiplanas“ sutarties vykdymo ataskaita, kalbėjo direktorius  Justinas Kačinskas. 

Apkaltino pirmininką dėl skundo Nacionalinei žemės tarnybai.  

Pasiūlymas: naujai išrinktai valdybai spręsti dėl darbų tęsimo su UAB „Altiplanas“. 

 

NUTARTA: Naujai išrinktai valdybai spręsti dėl darbų tęsimo su UAB „Altiplanas“. 

7.2.UAB „Projektita“ direktoriaus Tomo Juozapavičiaus ataskaita. Informavo apie  bendro 

naudojimo žemės privatizavimo  projekto atlikimo. Pateikti registracijai Nacionalinei žemės 

ūkio tarnybai. Darbus numatoma baigti liepos mėn. 

NUTARTA: Bendru sutarimu informacija buvo išklausyta. 

 

7.3.Valdybos pirmininkas Antanas Bložė pranešė apie gautus tris prašymus iš narių:  D. 

Bikovienės,  Rimanto Davidonio ir s/b „Gulbinai“ narių sodininkų: A.Sujetovo, B.Kirilovo, 

J.Plotnikovos, V.A.Bernatavičiaus. 
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1) Dalės Bikovienės prašymas nutraukti vandens tiekimą jos sklypui Nr.95. 

 

NUTARTA: Nutraukti vandens tiekimą sklypui Nr. 95. 

 

2) Rimanto Davidonio pareiškimas dėl kaimynų užimtos žemės ploto. 

 

NUTARTA: Sudaryti komisiją iš valdybos narių dėl ginčo sprendimo 

 

      3) A.Sujetovo, B.Kirilovo, J.Plotnikovos, V.A.Bernatavičiaus prašymo svarstymas. 

 

NUTARTA: A.Sujetovo, B.Kirilovo, J.Plotnikovos, V.A.Bernatavičiaus prašymą svarstyti 

valdybos posėdyje. 

 

 

PRIDEDAMA. Balsų skaičiavimo komisijos protokolas, 2 lapai. 

 

Susirinkimo protokolas surašytas 3 egzemplioriais. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas  parašas  Juozas Liaukonis Flick 

 

Susirinkimo sekretorius  parašas                      Vladimiras Sokolovas 


