
1 

 

SODININKŲ BENDRIJA „GULBINAI“ 

 

BENDRIJOS NARIŲ  PAKARTOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

 

2017-05-13  Nr. VS-2 

Vilnius 

 

Pakartotinis ataskaitinis rinkiminis  narių susirinkimas įvyko 2017 m. gegužės 13 d. (pradžia 12:00 

val.) sodininkų bendrijos „GULBINAI“ vandens siurblinės salėje. 

 

Apie kviečiamą narių susirinkimą, jo darbotvarkę ir svarstomų dokumentų projektai buvo paskelbta:  

bendrijos internetinėje svetainėje www.sbgulbinai.lt., pagrindinėje skelbimų lentoje, bendrijos 

narius informavo bendrijos valdybos nariai pasirašytinai ir pranešta paštu registruotais laiškais 

(sąrašai pridedami). 

 

Bendrijoje yra 565 nariai. 

Susirinkime dalyvavo 84 (aštuoniasdešimt keturi) dalyviai, iš jų 76 (septyniasdešimt šeši) nariai, iš 

jų vienas su įgaliojimu (pridedamas) arba 13.45 proc. visų bendrijos narių (dalyvių sąrašas 

pridedamas, 6 lapai ). 

Šis susirinkimas pakartotinis, todėl jam netaikomas kvorumo reikalavimas. Jis vadovaujasi ta pačia 

darbotvarke. 

 

Vienbalsiai tvirtinami susirinkimo pirmininkas - Juozas Liaukonis Flick ir sekretorius – Vidmantas 

Urbonas. 

Vienbalsiai  tvirtinama balsų skaičiavimo komisija: Virginija Aukštuolienė, Birutė Žulienė ir Vanda 

Reinikienė. 

 

Susirinkimo pirmininkas –  Juozas Liaukonis Flick 

Susirinkimo sekretorius –   Vidmantas Urbonas. 

 

Vienbalsiai patvirtinama susirinkimo darbotvarkė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Bendrijos valdybos už 2016 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 

2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2016 m. 

3. 2016 m finansinės-ūkinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 

4. 2017 m. nario mokesčio, tikslinių ir kitų mokesčių tvirtinimas. 

5. 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

6. Naujos redakcijos bendrijos įstatų tvirtinimas ir naujo buveinės adreso nustatymas. 

7. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas. 

8. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai. 

9. Bendrijos revizoriaus rinkimai. 

10.Kiti klausimai. 

 

Vienbalsiai patvirtintas pranešimų ir pasisakymų reglamentas. 

 

1. SVARSTYTA.  Bendrijos valdybos už 2016 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas 

 Valdybos pirmininkas Antanas Bložė atsiskaitė už 2016 m. veiklą (ataskaita pridedama, 4 

lapai).  Siūloma patvirtinti bendrijos valdybos veiklos ataskaitą už 2016 m.  

http://www.sbgulbinai.lt/


2 

 

NUTARTA. Patvirtinti bendrijos valdybos už 2016 m. veiklos ataskaitą. 

Balsavimo rezultatai: už -76 balsai, prieš - 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 

 

2. SVARSTYTA. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2016 m. 

Revizorė Dalė Bikovienė perskaitė revizijos aktą (aktas pridedamas, 4 lapai). 

Akte padaryta išvada, jog apskaita tvarkoma ir finansinė ataskaita sudaroma vadovaujantis 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atskaitomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. Revizorė siūlo atsisakyti šiukšlių išvežimo 

paslaugos, nes jos kaina gerokai brangsta ir darosi neadekvati paslaugai. Be to, ne visi šia paslauga 

naudojasi, dalis sodininkų turi asmenines sutartis. Revizorė siūlo atsisakyti patalpų nuomos iš 

Vilniaus susivienijimo „Sodai“, surinkti duomenis, kiek sodininkų naudojasi šia paslauga. Akte 

revizorė paprašo, kad už savo veiklą atsiskaitytų kiekvienas valdybos narys asmeniškai.  

Siūloma tvirtinti revizoriaus ataskaitą. 

 

NUTARTA. Patvirtinti bendrijos revizoriaus ataskaitą  už 2016 m. 

Balsavimo rezultatai: 

Balsavimo rezultatai: už – 76 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų. 

 

3.SVARSTYTA. 2016 m finansinės-ūkinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas. 

Ataskaitą pateikė bendrijos buhalterė Nijolė Davidonienė (ataskaita pridedama, 4 lapai). 

Pažymėjo, kad 2016 m. sąmatoje numatytos lėšos buvo naudojamos tikslingai ir taupiai. Pateikė 

tikslius duomenis apie gautą finansavimą, išlaidas bendrijos administravimui, vandens ūkio 

eksploatavimui, kelių remontui, šiukšlių išvežimui, bendro naudojimo teritorijos priežiūrai bei 

bendrąsias išlaidas ūkio veiklai vykdyti. 

Siūloma patvirtinti  2016 m finansinės-ūkinės veiklos ataskaitą, atsižvelgiant į prieš tai revizoriaus 

pateiktą ir patvirtintą ataskaitą. 

 

NUTARTA. Patvirtinti 2016 m. finansinės-ūkinės veiklos ataskaitą. 

Balsavimo rezultatai: už – 74 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 2 balsai. 

 

4.SVARSTYTA.  2017 m. nario mokesčio, tikslinių ir kitų mokesčių tvirtinimas.   

Valdybos pirmininkas Antanas Bložė ataskaitoje ir pradedant svarstyti šį klausimą pabrėžė, kad 

plečiantis kelių priežiūrai ir kitų ūkinės veiklos darbų apimčiai, kasmet brangstant medžiagoms ir 

paslaugoms vis sunkiau išsiversti su nario ir kaupiamaisiais mokesčiais surenkamom lėšom. Šiuos 

mokesčius reikia peržiūrėti ir padidinti. 

Svarstant šį klausimą  užregistruoti trys nario mokesčio pasiūlymo variantai: 

už arą mokėti  6 Eur, 7 Eur, 8 Eur. 

Balsavimo rezultatai: 

7 Eur už arą  –  50 balsų, 

8 Eur už arą  –  7 balsai, 

6 Eur už arą  –  19 balsų. 

Kaupiamojo mokesčio pasiūlyti du variantai: mokėti 1 Eur už arą, mokėti 2 Eur už arą. 

Balsavimo rezultatai: 

2 Eur už arą  –  40 balsų,  

1 Eur už arą  –  35 balsai. 

Susilaikė – 1 balsas 

 

NUTARTA: 

1. Nario  mokestis: 1-am arui -7.00 Eur., dauginant iš turimų arų skaičiaus. Nariams, kurių arai po 

aukšta įtampa, pusė nustatyto nario mokesčio, t.y. 3.50 Eur dauginant iš turimų arų. 
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2.Sodininkų (ne narių) mokestis: proporcingai turimo bendrijos bendro naudojimo objektų turto, 

infrastruktūros priežiūros, naudojimo ir naudojimosi bendrijos paslaugomis, pagal sodininko sklypo 

arų skaičių, minusuojant Vilniaus susivienijimo „Sodai“ nustatytą narystės mokestį 1.20 Eur iš 

priskaičiuotos sumos. 

3.Kaupiamasis mokestis (vandens ūkio: vandens siurblinės, vamzdynų, bokštų renovacijai) - 2.00 

Eur/ 1-am arui, dauginant iš turimų arų skaičiaus. 

4.Skaičiuoti delspinigius  0,04 proc. nuo nario mokesčio sumos už kiekvieną pradelstą dieną,  nuo 

liepos 1  d. 

5. Kiti mokesčiai lieka tokie patys: stojamasis nario mokestis  - 145 Eur, paveldint sklypą vyrui ar 

žmonai – mokėti nereikia, perrašymo (dovanojant ar paveldint kitiems giminaičiams) mokestis – 15 

Eur. 

 

Balsavimo rezultatai: už - 48, prieš - 26, susilaikyta- 2. 

  

5.SVARSTYTA. 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

Sąmatos projektą pateikė bendrijos buhalterė Nijolė Davidonienė. Buvo išvardinti ir pakomentuoti 

visi pagrindiniai sąmatos punktai: numatomas gautinas finansavimas, planuojamos išlaidos darbo 

užmokesčiui, narystei Vilniaus susivienijime„Sodai“, sąnaudos vandens ūkio remontams ir 

priežiūrai, kelių remontui bei visos kitos ūkinės veiklos išlaidos. Paaiškino, kad yra projekte 

numatyta dvigubai didinti negu pernai išlaidas kelių remontams, padidinti nežymiai kai kurie 

atlyginimai. 

Prieš tvirtinant sąmatą bendrijos narė Audra Blekaitienė pareiškė rimtas abejones ar tikslinga 

padidinti atlyginimą iki 400 Eur valdybos pirmininkui, ar reikia nuo nario mokesčio kadencijos 

laikotarpiui atleisti valdybos narius, kad reikėtų sudaryti tikslias ir ilgalaikes sąmatas būsimoms 

išlaidoms vandens ūkio atnaujinimui ir kitoms reikmėms. 

Gerokai pabrangus buitinių atliekų išvežimui, siūloma išvežti vieną kartą per sezoną – paskutinį 

balandžio mėnesio šeštadienį. 

Pasiūlyta balsuoti ar palikti 2017 m. sąmatoje numatytus darbo užmokesčio dydžius valdybos 

pirmininkui ir kitam pagalbiniui personalui. 

Balsavimo rezultatai: už – 54 balsai, už tai, kad atlyginimų nedidinti – 11 balsų, susilaikė – 11 

balsų. 

Balsuota ar valdybos narius atleisti nuo nario mokesčio. 

Balsvimo rezultatai: už – 49 balsai,  prieš – 10 balsų, susilaikė- 17 balsų. 

 

NUTARTA. Patvirtinti 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (2017 m. pajamų ir išlaidų sąmata 

pridedama). 

Balsavimo rezultatai: už – 73 balsai, prieš- 2 balsai, susilaikė –1 balsas. 

 

6. SVARSTYTA.  Naujos redakcijos bendrijos įstatų tvirtinimas ir naujo buveinės adreso 

nustatymas. 

Valdybos pirmininkas Antanas Bložė susirinkusiuosius informavo, kad bendrijos valdyba naujos 

redakcijos bendrijos įstatų tvirtinimui ruošėsi  atidžiai ir iš anksto. Apie įstatų pakeitimą ir įstatų 

projektas buvo paskelbtas bendrijos interneto svetainėje www.sbgulbinai.lt, bendrijos skelbimų 

lentoje, naujų įstatų projekto medžiaga su pranešimu didžiajai daliai narių  buvo išsiųsta 

registruotais laiškais paštu, likusieji nariai supažindinti su visais dokumentais pasirašytinai, 

valdybos nariai apsilankė pas narius jų soduose. 

Bendrijos narė Ona Žilinskienė pasiūlė pakeisti įstatų projekte  19 str. 19.4 punkte išbraukiant 

žodžius „ išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas“. 

Valdybos pirmininkas paskelbė, kad reikia pakeisti ir buveinės adresą, nes Didlaukio g. 50 -17, nes 

šiuo adresu buvo užregistruota bendrija pagal buvusio tuo metu valdybos pirmininko namų adresą. 

Siūlo registruoti buhalterės Nijolės Davidonienės namų adresu Naujanerių Sodų 1-oji g. Nr.5 

Vilnius, nes realiai daug korespondencijos jau atsiunčiama šiuo adresu. 

http://www.sbgulbinai.lt/
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Viską apibendrinus siūloma: 

1) Patvirtinti naujos redakcijos įstatus. 

2) Bendrijos buveinę iš „ Didlaukio g. 50 -17, Vilnius“ pakeisti į „Bendrijos buveinė keičiama 

sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, kuris registruojamas Juridinių asmenų 

registre“. 

3) Pakeisti bendrijos valdybos narių skaičių iš 7 į 5. Įstatuose įrašyti „Bendrijos valdymo 

organas yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 5 (penki).“ 

4) Įgalioti sodininkų bendrijos „GULBINAI“ naujai išrinktą valdybos pirmininką pasirašyti 

naujos redakcijos įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

5) Nustatyti naują bendrijos buveinę adresu: Naujanerių Sodų 1-oji g. Nr. 5 Vilnius. 

 

NUTARTA. Patvirtinti naujos redakcijos įstatus. 

Bendrijos buveinę iš „ Didlaukio g. 50 -17, Vilnius“ pakeisti į „Bendrijos buveinė keičiama 

sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, kuris registruojamas Juridinių asmenų 

registre“. 

Pakeisti bendrijos valdybos narių skaičių iš 7 į 5. Įstatuose įrašyti „Bendrijos valdymo organas 

yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 5 (penki).“ 

Įgalioti sodininkų bendrijos „GULBINAI“ naujai išrinktą valdybos pirmininką pasirašyti naujos 

redakcijos įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

Nustatyti naują bendrijos buveinę adresu: Naujanerių Sodų 1-oji g. Nr. 5 Vilnius. 

 

Balsavimo rezultatai: už – 74 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 2 balsai. 

 

7.SVARSTYTA. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas. 

Svarstant bendrijos vidaus tvarkos taisykles, kurios buvo iš anksto skelbtos bendrijos svetainėje ir 

pranešta nariams asmeniškai, esminių pastabų nebuvo, išskyrus pastebėjimą dėl narių mokesčių 

sumokėjimo termino nustatymo, kad senose tvarkos taisyklėse data yra nurodoma rugpjūčio 15 d. 

 

NUTARTA. Patvirtinti sodininkų bendrijos „GULBINAI“ vidaus tvarkos taisykles. 

Balsavimo rezultatai: už – 70 balsų, prieš - 2 balsai, susilaikė – 4 balsai. 

 

8. SVARSTYTA. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai. 

8.1. Valdybos narių rinkimas: 

Bendrijos valdybos narių rinkimuose bendrijos nariai siūlo kandidatūras į bendrijos valdybą. 

Vadovaujantis Bendrijos “GULBINAI” šiame susirinkime patvirtintais įstatais Bendrijos valdyba 

sudaroma iš 5 narių, kurie yra renkami trijų metų laikotarpiui Bendru sutarimu sutarta penkių narių 

valdybos nariais rinkti gavusius daugiausia balsų. Siūlomos šios kandidatūros į valdybos narius: 

Dalė Bikovienė, Antanas Bložė, Vidmantas Urbonas, Jonas Linkevičius (susirinkime nedalyvavo, 

bet buvo pateiktas jo pranešimas, kad dėl ligos negali dalyvauti susirinkime ir jeigu būtų pasiūlytas 

į valdybą, sutiktų būti išrinktas). Kazys Korzikas, Algirdas Lokošiūnas, Audrius Morkūnas, 

Algirdas Cibulskas, Renaldas Narušis, Audra Blekaitienė. 

Už kiekvieną  pasiūlytą į valdybą kandidatą balsuota atskirai, balsuojant „už“. 

Pasiūlytieji gavo balsų: 

Antanas Bložė - 64 

Kazys Korzikas - 52 

Vidmantas Urbonas - 46 

Algirdas Lukošiūnas - 44 

Renaldas Narušis - 41 

Jonas Linkevičius -  40 

Dalė Bikovienė - 36 

Audrius Morkūnas – 24 

Audra Blekaitienė -16 
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Algirdas Cibulskas - 14 

 

NUTARTA. Į sodininkų bendrijos „GULBINAI“ valdybą trijų metų laikotarpiui išrinkti penki 

nariai: 

Antanas Bložė, Kazys Korzikas, Vidmantas Urbonas, Algirdas Lukošiūnas, Renaldas Narušis.  

 

8.2. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai. 

Iš naujai išrinktų valdybos narių  į valdybos pirmininko pareigas  pasiūlyti du kandidatai: Antanas 

Bložė ir Renaldas Narušis. Renaldas Narušis atsisako kandidatuoti į valdybos pirmininko pareigas. 

 

NUTARTA. Sodininkų bendrijos „GULBINAI“ valdybos pirmininku trijų metų laikotarpiui išrinkti 

Antaną Bložę. 

Balsavimo rezultatai: už – 75 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 1 balsas. 

 

8.3. Dėl naujos redakcijos įstatų pasirašymo ir įregistravimo. 

Siūloma įgalioti sodininkų bendrijos „GULBINAI“ valdybos pirmininką Antaną Bložę pasirašyti 

naujos redakcijos įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

 

NUTARTA. Įgalioti sodininkų bendrijos „GULBINAI“ valdybos pirmininką Antaną Bložę 

pasirašyti naujos redakcijos įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

Balsavimo rezultatai: už -  75  balsai,  prieš -  0  balsų,  susilaikė - 1  balsas 

 

 

9. SVARSTYTA. Bendrijos revizoriaus rinkimai. 

Pagal šiame susirinkime patvirtintus sodininkų bendrijos „GULBINAI“ įstatus revizorius renkamas 

trijų metų laikotarpiui. Pasiūlytos dvi kandidatūros: Dalė Bikovienė ir Gailutė Činčikienė. Dalė 

Bikovienė dalyvauti rinkimuose atsisakė. 

 

NUTARTA. Revizoriumi išrinkti Gailutę Činčikienę, s/b „GULBINAI“ narę, trijų metų 

laikotarpiui. 

Balsavimo rezultatai: už – 72 balsas, prieš - 0 balsų, susilaikė – 4 balsai. 

 

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai: 

Kitų klausimų susirinkimui svarstyti nebuvo pasiūlyta, todėl šis klausimas nesvarstomas. 

NUTARTA. Nesvarstyti darbotvarkės 10  klausimo, nes kitų klausimų susirinkimo aptarimui 

nebuvo pasiūlyta. 

Balsavimo rezultatai: už – 75 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 1 balsas. 

 

 

 

Susirinkimo protokolas surašytas 3  egzemplioriais. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas   ___________ Juozas Liaukonis Flick 

    

Susirinkimo sekretorius   ___________ Vidmantas Urbonas  

    

 


