
SODININKU BENDRIJOS ,,V ASARA - 2" VISUOTINIO NARIV 
SUSIRINKIMO 

P R O T O K O L A S NR . 2  

2020 m. liepos 1 1  d. 
Nemen~in~ls k., Vilniaus raj. 

Susirinkimas vyko 2020 m. liepos 1 1  d. 1 1  :00 val. 

Sodininku bendrijoje ,,Vasara-2" yra 190 bendrijos nariai. 
Usiregistravo 71 bendrijos nariai. Dalyviu saraas pridedamas. 

Renkamas susirinkimo pirmininkas(-~). 
Si~lomi kandidatai: Klemensas Matelis. 
Balsuota: bendru susitarimu. 
Nutarta. Susirinkimo pirmininku irinktas Klemensas Matelis. 

Renkamas susirinkimo sekretorius(-~). 
Si~lomi kandidatai: Dalia Va5keviien~. 
Balsuota: bendru susitarimu. 
Nutarta. Susirinkimo sekretore irinkta Dalia Vakeviien~. 

Renkama balsu skaiiavimo komisija. 
I balsu skaiiavimo komisija si~lomi kandidatai: Raimondas Suboius, 
Zigmas Ramanauskas, Audrius Lapatinskas. 
Balsuota: bendru susitarimu 
Nutarta. I susirinkimo balsu skaiiavimo komisija irinkti: Raimondas Suboius, 
Zigmas Ramanauskas, Audrius Lapatinskas. 

Renkamas asmuo, pasiraantis protokola. 
Si~lomi kandidatai: Egle Nikitin~. 
Balsuota: bendru susitarimu. 
Nutarta: susirinkimo protokola pasirays Egl~ Nikitin~ 

Giedrs Vyniauskien~s ir Juozo Zuko prasymu stoti 
j sodininku bendrija tvirtinimas. 
Balsuota: bendru susitarimu. 
Nutarta: priimti j sodininku bendrija Vasara- 2 
Giedre Vy5niauskiene ir Juoza Zuka 

Susirinkimo pirmininkas Klemensas Matelis pristato darbotvarke: 
1 .  2019-2020 m. metins ataskaitos tvirtinimas. 
2. Revizijos komisijos ataskaita. 
3 .  2020-2021 m. samatos tvirtinimas. 
4. Bendrijos nario ir mokesio patvirtinimas. 
5 .  Valdybos rinkimai. 
6. Valdybos pirmininko rinkimai. 
7 . Revizijos komisijos rinkimai. 
8 .  Einamieji klausimai: 

8 . 1  D~l vandentiekio eksploatacijos. 
8.2 D~l nauju bendrijos nariu stojamojo mokesio 
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8.3.  D~l buitiniu atlieku aik5tel~s (ES l~5os) plano. 

Si~loma patvirtinti visa darbotvarke. 
Balsuota: vienbalsiai. 
Nutarta. Darbotvark~ patvirtinta. 

1.Metin~s bendrijos ~kin~sir finansin~s veiklosataskaitos tvirtinimas 

Bendrijos valdybos pirmininkas Viktoras August~nas pristato bendrijos ~kin~s ir finansin~s 
veiklos ataskaita. Pristatomi atlikti darbai ir ilaidos tu darbu atlikimui bei atlyginimams. 
Po perskaitytos metin~s ataskaitos (pridedama) - pirmininko komentarai: 

• Blogai mokami nario mokesiai; 
• Mokesiai turi b~ti sumokami per du m~nesius po ju patvirtinimo; 

• Vykdyti grieztesne mokes~iu surinkimo politika; 
• Vandentiekiui ateinaniais bus 40 metu, jo funkcionavimui ilaidos did~s; 
• Keliai bus tvarkomi atveant ir lyginant skalda ar Zvyra, atsisakant lyginimo greideriu 

Sodo bendrijos valdybos pirmininkui uduodami klausimai: 
D. Lapatinskien~: kodl pagal bendrijos jstatu 8 I  straipsnj valdyba skelbimu lentoje, 1 0  dienu 
iki susirinkimo, neikabino bendrijos veiklos ataskaitos? 
Nors bendrijos jstatu 8 1  straipsnis tokios pareigos nenumato, nutarta ateityje veiklos ataskaita 
pries susirinkimus ikabinti bendrijos skelbimu lentose. 

D.Lapatinskien~: kiek kartu per metus Sienaujama ol~ eero pakrant~je? 
Valdybos pirmininkas : ol~ buvo nuienauta tris kartus. 
V.Kriveliovas: kas suteik~ jgaliojima d~l skolininku kreiptis j teisma 
Valdybos pirmininkas: 2018 ir 2019 m. visuotiniu bendrijos nariu susirinkimu 
sprendimu. 

Si~loma balsuoti u metine ataskaita. 
Balsuota: Balsavo- 69. U-68. Susilaik~-1 
Nutarta. Patvirtinti metine bendrijos ~kin~s ir finansin~s veiklos ataskaita. 

2.Reviriios komisijos ivados apie bendrijos finansineveikla tvirtinimas 

Revizijos komisijos nar~ Zivil~ Gribauskien~ pristato revizijos komisijos ataskaita 
(pridedama). Nustatyta, kad: 

• Buhalterin~ apskaita tvarkoma pagal jstatyma ir tvarkoma pagal pirminius 
dokumentus; 

• Sudaryta metin~ finansin~ ataskaita- balansas; 
• Yra visi mediagu nuraymo aktai. 

Revizijos komisijos pirmininkei uduodami klausimai; 
Giedr~ Vy5niauskien~: pray~iau detalizuoti l~u teritorijos tvarkymui panaudojima. 
Revizijos komisijos pirminink~: l~os buvo skirtos eero pakrants ir kelkraiu ienavimui, 
teritorijos prie bok5to ienavimui, buvo uzsakytas konteineris aliosioms atliekoms, 
imok~tas darbo umokestis teritorija tvarkaniam darbuotojui. 

Si~loma balsuoti u Revizijos komisijos ataskaita. 
Balsuota: Balsavo 68. U-67. Pries- 0. Susilaik~- 1 
Nutarta. Pritarti Revizijos komisijos ataskaitai. 

3.Metin~s paianmu ir ilaidu samatos tvirtinimas 

Valdybos pirmininkas Viktoras August~nas pristato samatos projekta idedama). 
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Planuojamos pajamos 13700,00 Eur. Planuojamos i5laidos 13650 Eur. 

Si~lymai: rinkti l~as j kaupiamajj fonda. Diskusijoje paaikinta, kad jstatymuose 
mokes~iu rinkimas j kaupiamajj fonda nenumatytas. Norint tur~ti tokj fonda reikia 
didinti mokes~ius. 

Si~loma balsuoti u mokes~iu didinima. 
Balsuota: Balsavo 58. U- 17.  Pries -41.Susilaik~- 0 
Pakartotinis balsavimas: Balsavo 56. Uz- 19 .  Pries- 37. Susilaik~ 0 
Nutarta . Mokesiu nedidinti. 

Valdybos pirmininkui uduodamas klausimas: 
V.Kriveliovas: kur panaudoti pinigai rinkti eero pakrants ipirkimui po 7 Eur sklypui. 
Valdybos pirmininkas: pinigai niekur nepanaudoti, kadangi bendrija nesp~jo ispirkti zemes 

sklypo lengvatin~mis salygomis. 
Si~loma pinigus skirti teisiniu paslaugu apmok~jimui byloje d~l polikarbonato plokt~s 

gamyklos statybos. 

Si~loma balsuoti u pinigu panaudojima teisiniu paslaugu apmok~jimui. 
Balsuota: Vienbalsiai. 
Nutarta. Pinigus skirti teisiniu paslaugu apmok~jimui. 

Si~loma balsuoti u visa samatos projekta. 
Balsuota: Balsavo 64. Uz- 49. Pries-1. Susilaik~-14 

4.Bendrijos nario mokes~io finansiniais2020-2021m. tvirtinimas 

Si~loma patvirtinti bendrijos nario mokesti, mokama u viena ara. Nesinaudojantiems 
vandentiekiu - 5,00 Eur. besinaudojantiems vandentiekiu -7,20 Eur. 

Si~loma balsuoti. 
Balsuota. Balsavo 65 nariai. U 40. Pries 1 .  Susilaik~ 14. 
Nutarta. Patvirtinti bendrijos nario mokescius: nariams nesinaudojantiems vandentiekiu 
5,00 Eur u lara, besinaudojantiems 7,20 Eur u l ara. 

5. Sodu bendrijos valdybos rinkimai 

Renkama valdyba 

Si~lomi kandidatai. Balsavo - 63 nariai. 
1 .  Z .Gribauskien~  

Balsuota: uz - 22 
2. R.Eitminaviius 

Balsuota: u - 47 
3 .  E.Nikitin 

Balsuota: u - 49 
4. V.August~nas 

Balsuota: u - 42 
5 . R.Banys 

Balsuota: u - 36 
6. R.Suboius 

Balsuota: uz - 28 
7. A.Baryspol 

Balsuota: u - 4 1  � 
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8. J.Simk~nas 
Balsuota: u - 32 

9. V.Siukauskait~-Malinauskien~ 
Balsuota: u - 34 

10. J.Burba 
Balsuota: u - 21  

1 1 .  D.Lapatinskien~ 
Balsuota: u - 40 

12. A.Puidokas 
Balsuota: u -  1 3  

13 .  K.Matelis 
Balsuota: u - 34 

14. J.Danien~ 
Balsuota: uz - 42 

I5rinkti devyni kandidatai j valdyba: 

1 .  Ram~nas Eitminaviius; 
2. Viktoras August~nas; 
3 .  Egle~ Nikitin~; 
4. D.Lapatinskien; 
5. J.Danien~; 
6. R.Banys; 
7. A.Baryspol 
8. K.Matelis; 
9. J.Simkunas 

6. Valdybos pirmininko rinkimai 

Si~loma valdybos pirmininku rinkti R.Eitminavi~iu. 

Balsuota: Balsavo 53 .  U; -50. Pries-0. Susilaik~-3 
Nutarta: valdybos pirmininku irinktas R.Eitminaviius. 

7.Revizijos komisijos rinkimai 

Siiilomi kandidatai: 

1 .  D. Vai~ien~; 
2. V. S~iukauskait~- Malinauskien~; 
3. D. Servutait~ 

Si~loma balsuoti u visa komisija i karto. 

Balsuota: Balsavo 53. Vienbalsiai 
Nutarta j revizijos komisija irinkti: D.VaiCiene, V.S~iukauskaite- Malinauskiene, 
D.Servutaite. 

Revizijos komisijos pirmininke si~loma rinkti D. Vaiiene. 

Balsuo ta: Balsavo 53 .  Vienbalsiai 
Nutarta : Revizijos komisijos pirmininke irinkta D.Vaiien~ 
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6.Einamieji klausimai 

6 . 1 .  Del vandentiekio eksploatacijos. 

Valdybos pirmininkas paaikino, kad vandentiekio sistema yra patenkinamos b~kl~s. 
Pakeitus giluminio siurblio automatikos manometra, van.duo sodininkams buvo 
tiekiamas be trikdiu visa siltaji sezona. 

6.2.Del naujiems bendrijos nariams nustatyto stojamojo mokesio, 

Valdybos pirmininkas informavo, jog Siuo metu galioja 30 (trisdeimt) Eur, stojamasis 
mokestis , kurj visi stojantieji j bendrija sumoka. 

Si~loma balsuoti u esama mokestj stojantiems j bendrija. 
Balsuota. Balsavo - 53. U vienbalsiai. 
Nutarta. Stojamajj mokestj 30 (trisdeimt euru) palikti nepakeista. 

6.3 Del buitiniu atlieku aik5tels (ES l~sos) plano. 

Valdybos pirmininkas informavo, kad buitiniu atlieku aiktele turi sutvarkyti 
Vilniaus rajono savivaldybe, bet del keliu nutrauktu konkursu darbai iki 5iol 
nepradti. Riess seni~nijos seni~nas V.Rynkevid darbu atlikimo terminu nenurode. 

Susirinkimas baigiamas 14.00 val. 

PRIDEDAMA: 

• Bendrijos nariu, usiregistravusiu susirinkime, saraas; 
• Valdybos ataskaita; 
• Revizijos komisijos ataskaita; 

• Samatos projektas. 

Susirinkimo pirmininkas 

Susirinkimo sekretor~ 

Klemensas Matelis 

Dalia Va5keviien~ 

E.Nikitin~ 


