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SODININKŲ BENDRIJA „VILNELĖ“ 

juridinio asmens kodas: 191501367 

 

 

BENDRIJOS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 23 

 
2019-03-20 

Vilnius 

 

 

Posėdžio vieta: Čepkelių g. 18, Vilnius. 

Posėdžio data, laikas: pradžia: 2019 m. kovo 20 d. 18:30 val. 

     pabaiga: 2019 m. kovo 20 d. 19:30 val. 

 

Susirinkime dalyvavo: Valdybos pirmininkas Petras Daujotas, valdybos pirmininko pavaduotoja Algė 

Jacienė, valdybos nariai: Agnė Ignatavičienė, Mindaugas Valkiūnas, Artūras Tomas Šaulys, Vincas 

Razma. 

 

Vienbalsiai išrinkti ir patvirtinti:  

Posėdžio pirmininkas – P. Daujotas; 

Posėdžio sekretorė – A. Jacienė. 

 

Pateikta valdybos posėdžio darbotvarkė. 

 

                                                            DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl pakartotiniame visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime padarytos klaidos, renkant 

revizijos narį; 

2. Dėl darbuotojų priėmimo į darbą vasaros sezonui; 

3. Dėl 2018.09.19 rangos sutarties Nr. ARTVA-18-95 vykdymo; 

4. Dėl vasaros vandens paleidimo nustatymo datos; 

5. Dėl skelbimų lentų (4-osios ir 6-osios gatvių pradžiose) atnaujinimo; 

6. Dėl užrašo ant akmens „Vilnelė“ išryškinimo (ties įvažiavimu į 4-ąją g.); 

7. Dėl veidrodžio pastatymo važiuojantiems nuokalne iš 3-osios į 4-ąją g.; 

8. Naujų narių priėmimas ir buvusių atleidimas. 

 

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 
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Posėdžio rezultatai:  

 

1. SVARSTYTA. Dėl pakartotiniame visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime padarytos 

klaidos, renkant revizijos narį. 

NUTARTA. Pakartotinio visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo, vykusio š. m. kovo 2 d., protokole 

nurodyta, kad į revizijos komisijos narius buvo išrinktas savo kandidatūrą pasiūlęs Bendrijos narys E. 

B. Už E. B. susirinkime balsavo 20 narių (susirinkime iš viso dalyvavo 115 narių). Pasibaigus 

susirinkimui, keliems nariams kilo klausimas, ar sprendimas išrinkti E. B. gali būti priimtas, jeigu jis 

nesurinko daugiau kaip pusės visų susirinkime dalyvavusių narių balsų. Nagrinėdama nurodytą 

klausimą, valdyba vadovavosi LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 11 ir 12 dalimis – 

Sodininkų bendrijos „Vilnelė“ įstatais (54.10 p.), kur numatyta, kad Bendrijos narių susirinkimo 

sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių. 

Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, kurią nustato Bendrijos 

įstatai, ir kuri turi būti didesnė kaip pusė visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos 

valdyba, konstatuodama, kad už E. B. susirinkime balsavo tik 17% susirinkime dalyvavusių narių, 

konstatuoja, kad 2019 m. kovo 2 d. pakartotiniame visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime, 

balsuojant už kandidatą E. B. į revizijos komisijos narius, E. B. nebuvo išrinktas į Sodininkų bendrijos 

„Vilnelė“ revizijos komisijos narius. Vadovaudamasi išdėstyta informacija, Sodininkų bendrijos 

„Vilnelė“ valdyba nusprendžia, kad 2019 m. kovo 2 d. pakartotinio visuotinio ataskaitinio narių 

susirinkimo protokolo dalis, kurioje nurodytas E. B. išrinkimas į Sodininkų bendrijos „Vilnelė“ 

revizijos komisijos narius, prieštarauja imperatyvioms LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 11 

ir 12 dalių ir Sodininkų bendrijos „Vilnelė“ įstatų 54.10 p. nuostatoms, todėl pripažįsta negaliojančia 

2019 m. kovo 2 d. pakartotinio visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo protokolo dalį, kurioje 

nurodytas E. B. išrinkimas į Sodininkų bendrijos „Vilnelė“ revizijos komisijos narius ir konstatuoja, 

kad E. B. nėra išrinktas į Sodininkų bendrijos „Vilnelė“ revizijos komisijos narius.  

Balsavimo rezultatai: „už“ – 5, „prieš“ – 1. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl darbuotojų priėmimo į darbą vasaros sezonui. 

NUTARTA. Nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. sudaryti terminuotas darbo sutartis 

su santechniku ir suvirintoju. 2019 m. biudžete santechnikui ir suvirintojui numatyta bendra abiejų 

darbuotojų atlyginimo suma yra 322 eurai per mėnesį. Suvirintojui J. M. atsisakius dirbti už vienodą 

atlygį ir motyvuojant tuo, kad jam, kaip suvirintojui, tenka didesnis darbo krūvis, siūloma, neviršijant 
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biudžete numatytos bendros abiejų darbuotojų atlyginimo sumos, ją perskirstyti taip: abiems 

darbuotojams sutikus, J. M. skirti 197 eurų, R. R. skirti 125 eurų. Nutarta įgalioti valdybos pirmininką 

pasirašyti minėtų darbuotojų darbo sutartis. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 6. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl 2018.09.19 rangos sutarties Nr. Artva-18-95 vykdymo. 

NUTARTA. 2018 m. pavasarį, automatizavus pagrindinę siurblinę, Sodininkų bendrijoje vasaros 

vanduo buvo tiekiamas be jokių sutrikimų. Tačiau dėl kaitrios vasaros buvo juntamas vandens 

trūkumas, tad teko rankiniu būdu įjunginėti ir išjunginėti antrąjį vandens siurblį. UAB „Artva“ 2018 m. 

lapkričio 23 d. atliko antrojo gręžinio Nr. 1663/2  hidrologinių parametrų nustatymą ir įvertino esamą 

techninę būklę (Priedas Nr. 1). Pagal sutartį Nr. Artva-18-95, UAB „Artva“ įsipareigojo automatizuoti 

antrąją siurblinę už  3014,11 eurų su PVM. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 6. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl vasaros vandens paleidimo nustatymo datos. 

NUTARTA. Vasaros vandens tiekimą numatoma pradėti nuo 2019 m. balandžio 20 d. Numatytą datą 

gali pakoreguoti nepalankios oro sąlygos (pavasarinės šalnos). 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 6. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl skelbimų lentų (4-osios ir 6-osios gatvių pradžiose) atnaujinimo. 

NUTARTA. Atnaujinti skelbimo lentas jas naujai perdažant ir ištraukiant skelbimų tvirtinimo 

sąsagėles. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 6. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl užrašo ant akmens „Vilnelė“ išryškinimo (ties įvažiavimu į 4-ąją g.). 

NUTARTA. Prie pagrindinio įvažiavimo į Bendriją yra pastatytas akmuo su metaliniu užrašu 

„Vilnelė“. Metalinės raidės blogai matosi, o pro senus dažus ryškėja rūdys, tad nutarta išryškinti raides 

baltais antikoroziniais dažais. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 6. 
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7. SVARSTYTA. Dėl veidrodžio pastatymo važiuojantiems nuokalne iš 3-osios į 4-ąją g. 

NUTARTA. Buvo svarstoma galimybė pagerinti vairuotojų matomumą važiuojantiems nuokalne iš  

3-osios į 4-ąją g. Tačiau šioje sankryžoje, išvažiuojant iš 5-osios į 4-ąją, taip pat labai apsunkintas 

matomumas. Nuspręsta, kad šioje kelių susikirtimo vietoje reikėtų dviejų veidrodžių iš abiejų pusių. 

Nutarta kitam valdybos susirinkimui numatyti galimas veidrodžių pastatymo vietas, surinkti veidrodžių 

ir jų sumontavimo įkainius bei surinkti informaciją apie leidimus, kurie būtų reikalingi, norint pastatyti 

sferinius veidrodžius, užtikrinančius eismo saugumą. 

Balsavimo rezultatai: „už“ – 5, susilaikė – 1. 

 

8. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas ir buvusių atleidimas.  

NUTARTA. Naujus narius priimti ir buvusius atleisti (Priedas Nr. 2).  

Balsavimo rezultatai: „už“ – 6. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas           P. Daujotas 

 

Posėdžio sekretorė                     A. Jacienė 

 

 


