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SODININKŲ BENDRIJA „GULBINAI“

BENDRIJOS NARIŲ  PAKARTOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2016-05-07  Nr. VS-2
Vilnius

Pakartotinis ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2016 m. gegužės 7 d. (pradžia 12.00 
val.) sodininkų bendrijos „Gulbinai“vandens siurblinės salėje. 

Apie kviečiamą narių susirinkimą ir jo darbotvarkę buvo skelbta:  bendrijos internetinėje svetainėje 
www.sbgulbinai.lt., pagrindinėje skelbimų lentoje, apie jį bendrijos narius iformavo bendrijos 
valdybos nariai - grandžių grandininkai.

Bendrijoje yra 583 nariai. 
Susirinkime dalyvavo 48 (keturiasdešimt aštuoni) nariai ( dalyvių registravimo sąrašas pridedamas).
Šis susirinkimas pakartotinis, todėl jam netaikomas kvorumo reikalavimas. Jis vadovaujasi ta pačia
darbotvake.

Vienbalsiai išrinkti ir patvirtinti:
Susirinkimo pirmininkas –  Juozas Liaukonis Flick
Susirinkimo sekretorius –   Vidmantas Urbonas.

Vienbalsiai pasiūlyta ir patvirtinta balsų skaičiavimo komisija: Irina Šilko, Jonas Linkevičius ir 
Mindaugas Žurauskas.

Vienbalsiai patvirtinta susirinkimo darbotvarkė:

DARBOTVARKĖ:
1. Bendrijos valdybos ataskaita už 2015 m. ir jos tvirtinimas.
2. Revizoriaus išvados apie 2015 m. bendrijos finansinę-ūkinę veiklą ir jos tvirtinimas
3. 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
5. 2016 m. nario mokesčio ir kitų mokesčių (kaupiamųjų lėšų) tvirtinimas.
6. Dėl žemės sklypų (vandens telkinių) bendrojo naudojimo bendrijos tikslams valstybinės 

žemės išsipirkimo ataskaitos.
7. Dėl bendrijos narių bendrojo naudojimo valstybinės žemės išsipirkimo.
8. Dėl ketvirto vandens siurblio pirkimo iš kaupiamųjų lėšų fondo.
9. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 6 d. sprendimo (dėl ieškinio UAB 

„Altiplanas“ už 2010-12-06 sutarties neįvykdymo) eigos.
10. Einamieji klausimai:

10.1. dėl sodininkų skolų bendrijai išieškojimo;
10.2. dėl buitinių atliekų išvežimo, vandens tiekimo,  ir kt.

11. Pasiūlymai, probleminiai klausimai, diskusijos.

Vienbalsiai patvirtintas pranešimų ir pasisakymų reglamentas.

http://www.sbgulbinai.lt/
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1. SVARSTYTA. Bendrijos valdybos ataskaita už 2015 m. ir jos tvirtinimas.
Ataskaitinį  pranešimą  perskaitė  valdybos  pirmininkas  Antanas  Bložė.  Pranešime

pateikta  išsami  analizė  kaip  per  ataskaitinius  metus  bendrijoje  buvo  organizuojama  pagrindinė
ūkinė  veikla  –  vandens  tiekimas,  šiukšlių  išvežimas,  kelių  tvarkymas,  bendrojo  naudojimo
teritorijos priežiūra,  nario ir tikslinių mokesčių surinkimas ir administravimas,  ir kitos bendrijos
gyvenimo problemos.

Valdyba 2015 metais surengė du visuotinius bendrijos narių susirinkimus ir 5 valdybos
posėdžius. Juose aptarti finansiniai,  vandens tiekimo sistemos, kelių gerinimo bei kiti klausimai,
nagrinėti  bendrijos  narių  tarpusavio  įvairaus  pobūdžio  ginčai  ar  nesutarimai,  svarstyti  narių
prašymai, pareiškimai, pastabos ir pasiūlymai.

Atnaujinama  vandens  siurblinė:  iš  kaupiamųjų  (tikslinių)  mokesčių  lėšų  fondo
nupirktas  trečias  vandens  siurblys.  Toliau  renkami  ir  kaupiami  tiksliniai  mokesčiai  vandens
siurblinės ir magistralinių vamzdynų renovavimui.

Praėjusiais metais bendrijos kelių remontui išleista 2968 Eur, atvežta ir paskleista ant
kelių per 160 tonų skaldos  mišinio.

Valdybos  pirmininko  pranešime  akcentuota,  jog  dar  labiau  gerinti  bendrijos
bendrosios  kultūros  ir  etikos  būklę,  bendromis  pastangomis  drausminti  nesilaikančių  bendrijos
taisyklių (valdybos ataskaita pridedama).

Susirinkimo pirmininkui pasiteiravus, ar turima klausimų pranešėjui, bendrijos narys
Mindaugas Žurauskas pasidomėjo, ar neplanuojama įrengti elektros apšvietimą bendrijos gatvėse.
Po trumpos  diskusijos  nuspręsta,  jog  tikslinga  pavesti  valdybai  šį  klausimą  išnagrinėti  ir  gauti
technines elektrifikavimo sąlygas, kad būtų galima apsispręsti šiuo klausimu.

Siūloma patvirtinti bendrijos valdybos 2015 m.veiklos ataskaitą.
NUTARTA:
1. Patvirtinti bendrijos valdybos 2015 m. veiklos ataskaitą.
2. Pavesti valdybai spręsti bendrijos gatvių apšvietimo klausimą.

Balsavimo rezultatai:
už - 48 balsai, prieš - 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

2.  SVARSTYTA.  Revizoriaus  išvados  apie  2015  m.  bendrijos  finansinę-ūkinę  veiklą  ir  jos
tvirtinimas.
2015 metų ūkinės-finansinės veiklos analizės išvadas susirinkimui pateikė revizorė Dalė Bikovienė.
Revizorė  iš  esmės  gerai  įvertino  bendrijos  finansinę  veiklą  ir  buhalterės Nijolės  Davidonienės
darbą.  Revizorė  patikrino  ir  įvertino,  kad  apskaita  ir  finansinė  atskaitomybė  sudaroma
vadovauijantis  bendraisiais  buhalterinės  apskaitos  principais,  nustatytais  LR  įmonių  finansinės
atskaitomybės  įstatyme,  pelno  nesiekiančių  ribotos  civilinės  atskaitomybės  jurdinių  asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. Bet pateikė
keletą  rimtų  pastabų  bei  pasiūlymų  dėl  pajamų  ir  išlaidų  sąmatos  vykdymo.  Valdybai  patarta
atidžiau  planuoti  ir  sudaryti  kiek  įmanoma  tikslesnes  sąmatas,  kad  ateityje  išlaidos  neviršytų
numatytų sumų. Pasiūlyta dokumentus apie įsigytus bendrojo naudojimo žemės sklypus ir jų vertę
viešai pateikti susirinkimo dalyviams(ši dokumentai susirinkimui buvo pateikti). Pasiūlyta paruošti
įsigyto automobilio naudojimo tvarką (atsižvelgus į šį pasiūlymą paskutiniame valdybos posėdyje
automobilio  naudojimo  tvarka  parengta).  Pateikšta  pastaba,  jog  internetiniam  puslapyje  per
ataskaitinį likotarpį nebuvo informacijos apie valdybos vykdomą veiklą,atskirų jos narių nuveiktus
darbus,  priimant  esminius  sprendimus  (revizorės  finansinės  ūkinės  veiklos  patikrinimo  aktas
pridedamas).
NUTARTA. Pritarti  revizorės išvadoms ir  pasiūlymams,  ir patvirtinti  2015 m.  finansinės ūkinės
veiklos patikrinimo aktą.
Balsavimo rezultatai: 
už – 46 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 2 balsai.
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3.SVARSTYTA.2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir jos tvirtinimas.
Ataskaitą pateikė buhalterė Nijolė Davidonienė. Ji pažymėjo, jog 2015 m. sąmatoje numatytos lėšos
buvo  stengiamasi  naudoti  taupiai  ir  tikslingai.  Buhalterė  konkrečiai  išvardijo  visas  gauto
finansavimo  ir  išlaidų  ūkinei  veiklai  sąmatos  eilutes:  gautas  pajamas  už  nario  mokesčius  ir
kaupiamąsias  lėšas,  išlaidas  darbo užmokesčiui,  vandens ūkio eksploatavimui ir  remontui,  kelių
remontui,  šiukšlių  išvežimui,  bendro  naudojimo  teritorijos  priežiūrai,  bendro  naudojimo  žemių
išpirkimui ir t.t. (finansinės ūkinės veiklos ataskaita ir 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vydymo
ataskaita pridedamos).

NUTARTA. 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vydymo ataskaitą patvirtinti.
už – 48 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

4.SVARSTYTA. 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Sąmatą susirinkimui pateikė bendrijos buhalterė Nijolė Davidonienė. Ji pakomentavo visus gautino
finansavimo ir numatomų išlaidų ūkio veiklai sąmatos punktus. Susirinkimui išvardinta kiek 2016
m. numatoma surinkti nario mokesčių ir kaupiamųjų lėšų, koks atlyginimas bus mokamas bendrijos
darbuotojams ir pgalbiniam personalui, kokių išlaidų numatoma vandens, elektros ūkio išlaikymui
bei eksploatavimui, kitai  bendrai ūkinei veiklai  plėtoti.  Paprašyta susirinkimo narių apibendrinti,
kas keičiasi iš esmės, ar lieka panašios sumos kaip praėjusiais metais ir ar nepadidėja atlyginimai.
Buhalterė  pabrėžė,  kad  atlyginimai  lieka  tie  patys,  jie  nėra  taikomi  prie  Vyriausybės  nustatyto
minimalaus  mėnesinio atlygio.  Tik numatyta  bendro naudojimo teritorijos priežiūros darbuotojui
dirbti  ne 6  mėnesius,  kaip  anksčiau,  bet  8  mėnesius  dėl  pačių  sodininkų  išmetamų  šiukšlių
netinkamose vietose surinkimo. (2016 m. pajamų ir išlaidų sąmata pridedama).

NUTARTA. Patvirtinti 2016 m.pajamų ir išlaidų sąmatą.
Balsavimo rezultatai: už – 48 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

 
5.2016 m. nario mokesčio ir kitų mokesčių (kaupiamųjų lėšų) tvirtinimas.
Nusistovėjo  ir  bendrijos  valdybos  2016  metams  vėl  buvo  pasiūlyti  tie  patys  mokesčiai:  nario
(sodininko) mokestis  6,08 Eur už arą, lėšos kaupimui  5.79 Eur  vienam sklypui, stojamasis nario
mokestis 145 Eur, perrašymo šeimos nariui, giminaičiui (išskyrus sutuoktinį) 15 Eur.
Bendrijos narys EdmantasPranaitis kategoriškai pasiūlė kaupiamąjį mokestį nustatyti ne už sklypą,
bet  už  vieną  arą.  Susirinkusiųjų  nuomonės  nesutapo,  todėl  susirinkimo  pirmininkas  paskelbė
balsavimą.
Balsavimo rezultatai: už mokestį pagal turimų arų skaičių – 20 balsų, todėl negavus daugiau pusės
balsų, pasiūlymui nepritarta.

NUTARTA:
1. Patvirtinti lig šiol galiojančius mokesčių tarifus: nario (sodininko) mokestis 6,08 Eur už arą, lėšos
kaupimui  5.79 Eur  vienam sklypui, stojamasis nario mokestis  145 Eur, perrašymo šeimos nariui,
giminaičiui (išskyrus sutuoktinį) 15 Eur.
2.  Nario (sodininko) mokesčius sumokėti iki einamųjų metų liepos  1 d.,  nesumokėjus mokesčių,
skaičiuoti delspinigius  0,03 proc.  Delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo nario (sodininko)
mokesčio sumos.
Balsavimo rezultatai: už – 42 balsai, prieš- 3 balsai, susilaikė – 3 balsai.

6.  SVARSTYTA.  Žemės  sklypų  (vandens  telkinių)  bendrojo  naudojimo  bendrijos  tikslams
valstybinės žemės išsipirkimo ataskaita.
Valdybos pirmininkas Antanas Bložė susirinkusiuosius informavo, jog pačioje  2015 m.  pabaigoje
bendram naudojimui bendrija galutinai išsipirko 1,08 ha (penkis vandens telkinius ir vieną 1,43 aro
žemės sklypelį). Už išperkamą valstybinę žemę NŽT sumokėta visa pinigų suma iškart. Šis žemės
išpirkimas bendrijai  kainavo:  kadastriniai  matavimai-  1158,48 Eur,  žemės kaina –  3171,84 Eur,
registravimo mokesčiai – 871,29 Eur, iš viso – 5201,61 Eur. Išpirkta žemė buhalterinėje apskaitoje
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įtraukta į ilgalaikį bendrijos turtą. Kaip jau buvo pažymėta šiame protokole, nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašų byla pateikta susirinkimui.

NUTARTA. Pritarti žemių sklypų (vandens telkinių) bendram naudojimui išsipirkimo ataskaitai ir ją
tvirtinti.
Balsavimo rezultatai: už – 48 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

7.SVARSTYTA. Bendrijos narių bendrojo naudojimo valstybinės žemės išsipirkimas.
Bendrijos pirmininkas Antanas Bložė informavo,kad bendrijoje yra vietų, kur tarp privačios žemės
yra  įsiterpę  valstybinių  žemių  ploteliai.  Gavę  leidimą  juos  pageidautų  išsipirkti
šaliasodininkaujantys  bendrijos  nariai.  Tokių  prašymų  gauna  bendrijos  valdyba  ir  pristato
visuotiniam  narių susirinkimui.

NUTARTA. Leisti bendrijos nariams išsipirkti bendro naudojimo valstybinę žemę.
Balsavimo rezultatai: už – 48 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

8. SVARSTYTA. Ketvirto vandens siurblio pirkimas iš kaupiamųjų lėšų fondo.
Valdybos pirmininkas Antanas Bložė informavo apie šiandieninę padėtį vandens tiekimo sistemoje.
Anksčiau siurblinėje  dirbo keturi  seni vandens siurbliai.  Šiuo metu yra  trys  nauji.  Per vasaros
karščius siurbliai dažnai būna perkraunami. Išeitis iš šios įtemptos situacijos -  įsigyti dar vieną –
ketvirtą-  siurblį.  Juos  būtų  galima  leisti  dirbti  pakaitom-  porai  jų  dirbant,  kitai  porai  atliekant
profilaktiką.Lėšų siurbliui pirkti kaupiamajame fonde turima.

NUTARTA. Pavesti bendrijos valdybai įsigyti ketvirtą vandens siurblį.
Balsavimo rezultatai: už – 48 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

9. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 6 d. sprendimo (dėl ieškinio
UAB „Altiplanas“ už 2010-12-06 sutarties neįvykdymo) eigos.
Valdybos pirmininkas Antanas Bložė informavo susirinkimą apie gerokai užsitęsusį Vilniaus miesto
apylinkės  teismo priteistos  skolos  išieškojimą  iš  UAB „Altiplanas“  dėl  pastarosios  neįvykdytos
kadastrinių  matavimų  sutarties.  Bendrijos  valdyba  kreipėsi  į  Vilniaus  apylinkės  prokuratūrą  su
prašymu ištirti ar nebuvo  nusikalstamos veikos UAB „Altiplanas“ direktoriaus Justino Kačinsko,
kuris  pardavė  teismo  areštuotą  bendrijos  naudai  automobilį  Volvo.  Už  prokuratūrai  pateiktos
medžiagos ir rašto parengimą išleista 270 Eur.
Bendrijos  narė revizorė Dalė Bikovienė suabejojo, ar verta ir prasminga toliau veltis į teisminius
ginčus,  jei  tenka  aukoti  tokias  lešas.  Valdyba  užtikrino,  kad  tolimesniam  bylos  etapui  išlaidų
neprireiktų.

NUTARTA.Toliau tęsti  skolos išieškojimo teisinius  veiksmus su UAB „Altiplanas“ direktoriumi
Justinu Kačinsku, jei tai nebepareikalaus finansinių išlaidų.
Balsavimo rezultatai: už – 48 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

10. SVARSTYTA. Einamieji klausimai:
10.1.dėl sodininkų skolų bendrijai išieškojimo;
Bendrijos valdyba kreipėsi į UAB “Skolų išieškojimo inspekcija“ su prašymu išieškoti penkių 
sodininkų skolas. Du bendrijos nariai skolas padengė, du liko skolingi už trejus metus, vienas už du 
metus. Inpekcija išreikalauti skolas atsisako ir pataria kreiptis į teismą. Valdyba dar katą kreipėsi į 
skolininkus raštiškais įspėjimais dėl skolų.

10.2. dėl buitinių atliekų išvežimo, vandens tiekimo,  ir kt.
Sudarytos  sutartys  dėl elektros tiekimo vandens ūkiui su ESO ir dėl šiukšlių išvežimo su UAB
VSA.  Buitinės  atliekos  per  sezoną  vežamos  tris  kartus  -  balandžio,  birželio  ir  rugpjūčio  mėn.
paskutinį mėnesio šeštadienį. Vanduo tiekiamas kasdien, išskyrus pirmadienį, nuo 8.00 iki 22.00.
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NUTARTA. Pritarti valdybos sprendimams 10.1. ir 10.2. punkto klausimais.
Balsavimo rezultatai: už – 48 balsai, prieš- 0 balsų, susilaikė – 0 balsų.

Susirinkimo protokolas surašytas 2-iem egzemplioriais.

Susirinkimo pirmininkas ___________ Juozas Liaukonis Flick
(parašas)

Susirinkimo sekretorius ___________ Vidmantas Urbonas
(parašas)


