
SODININKŲ BENDRIJA „GULBINAI“ 

VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS (VS) 

2019 m. 

Posėdžio 

data, Nr. 

Susirinkiumo darbotvarkė Susirinkimo nutarimai Protokolo 

priedai 

2019.04.27 

VS-1 

DARBOTVARKĖ: 

1.      Bendrijos valdybos už 2018 m. veiklos ataskaita 

ir jos tvirtinimas. 

2.      Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2018 m. ir 

tvirtinimas.  

3.      2018 m finansinės-ūkinės veiklos ataskaita ir jos 

tvirtinimas. 

4.      2019 m. nario mokesčio, tikslinių ir kitų 

mokesčių tvirtinimas. 

5.      2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto 

svarstymas ir tvirtinimas. 

6.      Dėl prisijungimo prie geriamojo vandens ir 

nuotekų,  projekto parengimo su UAB „Vilniaus 

vndenys“svarstymo. 

7.     Einamieji klausimai, diskusijos ir kt. 

 

Dalyvauja: 20 narių, t. y. 3,5 proc. 

 

Pagal s/b „GULBINAI“ įstatų 52 str. (Bendrijos narių 

susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, 

kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu 

kvorumo nėra, Bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu 

ir ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų gali būti sušauktas 

pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus 

pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam 

susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas) šis 

susirinkimas laikomas neįvykusiu. 

 

 

Pakartotinis ataskaitinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. 

gegužės 11 d. 12.00 val. sodininkų bendrijos teritorijoje, vandens 

siurblinės salėje, Juozapiškių g.80a (skl. Nr.583), vadovaujantis 

ta pačia darbotvarke. 

 

Registracijos 
sąrašas 2 lapai 

2019.05.11 

VS-2 

DARBOTVARKĖ: 1.NUTARTA. Tvirtinti bendrijos valdybos 2018 m.veiklos Registracijos 

sąrašas 4 lapai 



(pakartoti

nis) 

1. Bendrijos valdybos už 2018 m. veiklos 

ataskaita ir jos tvirtinimas. 

 

2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2018 m. ir 

tvirtinimas. 

 

  

3. 2018 m finansinės-ūkinės veiklos ataskaita ir 

jos tvirtinimas. 

 

4. 2019 m. nario mokesčio, tikslinių ir kitų 

mokesčių tvirtinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ataskaitą (pridedama, 3 lapai). 

Balsavimo rezultatai: už – 51 balsas, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 

balsas. 

2.NUTARTA. Tvirtinti bendrijos revizoriaus ataskaitą už 2018 

m. (ataskaita pridedama, 4 lapai). 

Balsavimo rezultatai: už – 51 balsas, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 

balsas. 

3.NUTARTA. Tvirtinti 2018 m finansinės-ūkinės veiklos 

ataskaitą (ataskaita pridedama, 2 lapai). 

Balsavimo rezultatai: už – 51 balsų, prieš – 0 balsų, susilaikė –0 

balsas. 

4.NUTARTA. Tvirtinti 2019 metams galiojančius mokesčius, 

t.y.: 

- nario mokestis 9.00 (devyni) Eur už kiekvieną arą, nuo aro 

po aukšta įtampa – 4.50 (keturi eurai penkiasdešimt ct) Eur; 

- kaupiamasis mokestis vandens ūkio ( bokštų, siurblinės bei 

vamzdynų) renovavimui – 2.00 (du) Eur už kiekvieną arą; 

- stojamasis nario mokestis – 100 (vienas šimtas) Eur, 

paveldint sklypą - moketis nenustatomas, perrašant 

(dovanojant)- 15 (penkiolika) Eur. 

- delspinigius skaičiuoti nuo liepos 1 d. 0.04 % nuo 

priskaičiuotos nario ar kitų asmenų mokesčio sumos už 

kiekvieną pradelstą dieną. 

- Kitų asmenų (nenarių) mokestis, jei naudojamasi vandens 

tiekimu, tas pats - 9.00 (devyni) Eur už kiekvieną arą, už arą 

po aukšta įtampa – 4.50 (keturi eurai 50 ct) Eur; minusuojant 

iš bendros priskaičiuotos sumos 1.50 (vieną eurą 

Bendrijos 

valdybos už 

2018 m.veiklos 

ataskaita, 2 

lapai 

Bendrijos 

revizoriaus 

ataskaita 

(finansinės 

ūkinės veiklos 

patikrinimo 

aktas), 4 lapai 

2018 m. 

pajamų ir 

išlaidų sąmatos 

vykdymas, 2 

lapai, priedai 

prie sąmatos, 2 

lapai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto 

svarstymas ir tvirtinimas. 

 

 

6. Dėl prisijungimo prie geriamojo vandens ir 

nuotekų projekto parengimo su UAB 

„Vilniaus vandenys“ svarstymo. 

 

 

 

 

 

7.     Einamieji klausimai, diskusijos ir kt. 

 

 

penkiasdešimt ct) Eur, kuris mokamas Vilniaus 

susivienijimui “Sodai” (narystės mokestis). Kaupiamasis 

mokestis – 2.00 du) Eur už kiekvieną arą. 

- Kitų asmenų (nenarių) mokestis, kurie nesinaudoja vandens 

tiekimu, minusuojant vandens tiekimo kainą pagal 

patvirtintą sąmatą, proporcingai turimo bendrijos bendro 

naudojimo objektų turto priežiūros, naudojimo ir 

naudojimosi bendrijos paslaugomis, pagal  sodininko sklypo 

arų skaičių; nepriskaičiuoti 1.50 Eur, kuris mokamas 

Vilniaus susivienijimui “Sodai” (narystės mokestis). 

 

Balsavimo rezultatai: už – 43 balsų, prieš – 8 balsai, 

susilaikė – 0 balsų. 

5.NUTARTA. 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtinti 

(sąmata pridedama, 2 lapai). 

Balsavimo rezultatai: už –50 balsų, prieš –1 balsas, susilaikė – 0 

balsų. 

 

6.NUTARTA: 

1. Prisijungti prie UAB “Vilniaus vandenys” geriamojo 

vandens ir nuotekų projekto parengimo. 

2. Įgalioti bendrijos valdybos narį Renaldą Narušį atstovauti 

sodininkų bendrijai „Gulbinai“ ir bendradarbiauti su 

UAB „Vilniaus vandenys“, sprendžiant projekto rengimo 

ir įgyvendinimo klausimus. Sodininkų bendrijos 

įgaliojimą patvirtinti pas notarą. 

 

Balsavimo rezultatai: už – 51 balsas, prieš – 0 balsų, susilaikė – 1 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. 

pajamų ir 

išlaidų sąmata 

2 lapai  

 

 



balsas. 

7.1.NUTARTA: 

1. Nepasirašyti valdybos pirmininkui ant projektinių ar kitų 

dokumentų nariams ir nenariams skolininkams ir 

neusimokėjusiems mokesčių už einamuosius metus, 

neatsižvelgiant į dokumentų derinimo, forminimo datą. 

2. Įpareigoti bendrijos valdybą ilgalaikes skolas išieškoti 

teisiniu keliu:  skolininkus perduoti skolų išieškojimo 

firmoms ir nutraukti vandens tiekimą į skolininkų 

sklypus. 

Balsavimo rezultatai: už – 51 balsas, prieš – 0 balsų, susilaikė 

– 1 balsas. 

7.2. Pareikšti narių pavieniai siūlymai ir abejonės ar verta būti 

Vilniaus susivienijimo „Sodai“nariais. Taip pat pareikštos 

abejonės ar tikslinga bendrijos valdybą atleisti nuo nario 

mokesčio. Pareikštos pastabos dėl nepjaunamos žolės prie vieno 

tvenkinio. 

NUTARTA. Pasidalijus nuomonėmis bei pastabomis bendru 

sutarimu nuspręsta šių klausimų nesvarstyti balsavimu ir atskirų 

nutarimų nepriimti. 

 

 

 

 


