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SB „VILNELĖ“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. 24 

Vilnius, Čepkelių g. 18 

   

Posėdžio pirmininkas – SB „Vilnelė“ valdybos pirmininko pavaduotoja Algė Jacienė 

Posėdžio sekretorė – SB „Vilnelė“ valdybos narė Agnė Ignatavičienė 

 

Dalyvavo: 

SB „Vilnelė“ valdybos pirmininkas Petras Daujotas 

SB „Vilnelė“ valdybos pirmininko pavaduotoja Algė Jacienė 

SB „Vilnelė“ valdybos nariai: Agnė Ignatavičienė, Algimantas Keburis, Artūras Tomas Šaulys, Mindaugas 

Valkiūnas, Vincas Razma (baigus svarstyti 1-ąjį klausimą dėl asmeninių priežasčių iš posėdžio išėjo). 

 

Darbotvarkė: 

1. SB „Vilnelė“ nario A.D. pirmojo raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl galimybės gauti 

dokumentus išnagrinėjimas. 

2. SB „Vilnelė“ nario E.B. raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl galimybės gauti dokumentus 

išnagrinėjimas. 

3. SB „Vilnelė“ nario A.D. antrojo raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl galimybės gauti 

dokumentus išnagrinėjimas. 

4. SB „Vilnelė“ nario E.B. raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl klaidos ištaisymo išnagrinėjimas. 

 

 

1. SB „Vilnelė“ nario A.D. raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl galimybės gauti dokumentus 

išnagrinėjimas. 

 

Aptartas registruotu paštu 2019 m. kovo 30 d. gautas SB „Vilnelė“ (toliau – Bendrijos) nario A.D. kreipimasis į 

Bendrijos valdybą dėl galimybės gauti Bendrijos dokumentus. Bendrijos narys prašo oficialių Bendrijos 

dokumentų kopijų, tačiau remiantis SB „Vilnelė“ įstatais (33 punktu), su Bendrijos dokumentais galima 

susipažinti Bendrijos buveinėje ar kitoje suderintoje vietoje, galimybė pateikti elektronines dokumentų kopijas 

įstatuose nėra numatyta. 

 

Nutarta: 

1. Tenkinti Bendrijos nario A.D. prašymą susipažinti su informacija ir nustatytais terminais nuo kreipimosi 

gavimo (Įstatų 31 p.) parengti ir registruotu laišku išsiųsti Bendrijos nariui atsakymus į klausimus bei 

informaciją apie vietą, datą ir laiką susipažinti su prašomais Bendrijos dokumentais. 

2. Kadangi Bendrijos narys A.D. nepasiūlė datos ir laiko, kada pageidautų susipažinti su prašomais 

Bendrijos dokumentais, šiam susipažinimui numatyti 2019 m. gegužės 15 d. 13 val. prie Bendrijos 

būstinės (Čepkelių g. 18, Vilnius). 

3. Prieš susipažinimą su dokumentais paprašyti rašytinio įsipareigojimo laikytis Įstatų nuostatų dėl 

susipažinimo su dokumentais tvarkos. 

 

„Už“ – 6, „prieš“ – 1. 
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2. SB „Vilnelė“ nario E.B. raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl galimybės gauti dokumentus 

išnagrinėjimas. 

 

Aptartas registruotu paštu 2019 m. balandžio 11 d. gautas Bendrijos nario E.B. kreipimasis į Bendrijos valdybą 

dėl galimybės susipažinti su Bendrijos dokumentais. Bendrijos narys prašo oficialių Bendrijos dokumentų kopijų, 

tačiau remiantis SB „Vilnelė“ įstatais (33 punktu), su Bendrijos dokumentais galima susipažinti Bendrijos 

buveinėje ar kitoje suderintoje vietoje, galimybė pateikti elektronines dokumentų kopijas įstatuose nėra numatyta. 

 

Nutarta: 

1. Tenkinti Bendrijos nario E.B. prašymą susipažinti su informacija ir nustatytais terminais nuo kreipimosi 

gavimo (Įstatų 31 p.) parengti ir registruotu laišku išsiųsti Bendrijos nariui atsakymą bei informaciją apie 

vietą, datą ir laiką susipažinti su prašomais Bendrijos dokumentais. 

2. Kadangi Bendrijos narys E.B. pasiūlė datą ir laiką ( balandžio 19 d. 16,00 val.), kada pageidautų 

susipažinti su prašomais Bendrijos dokumentais, to padaryti buvo neįmanoma, nes nebuvo įvykęs 

valdybos posėdis. Šiam susipažinimui numatyti 2019 m. gegužės 22 d. 13 val. prie Bendrijos būstinės 

(Čepkelių g. 18, Vilnius). 

3. Prieš susipažinimą su dokumentais paprašyti rašytinio įsipareigojimo laikytis Įstatų nuostatų dėl 

susipažinimo su dokumentais tvarkos. 

 

„Už“ – 5, „prieš“ – 1. 

 

 

3. SB „Vilnelė“ nario A.D. antrojo raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl galimybės gauti 

dokumentus išnagrinėjimas.                                                                                                                                            

 

Aptartas registruotu paštu 2019 m. balandžio 11 d. gautas Bendrijos nario A.D. kreipimasis į   Bendrijos valdybą 

dėl galimybės susipažinti su dokumentais. Bendrijos narys prašo oficialių Bendrijos dokumentų kopijų, tačiau 

remiantis SB „Vilnelė“įstatais (33 punktu), su Bendrijos dokumentais galima susipažinti Bendrijos buveinėje ar 

kitoje suderintoje vietoje, galimybė pateikti elektronines dokumentų kopijas įstatuose nėra numatyta. 

 

Nutarta: 

1. Tenkinti Bendrijos nario A.D. prašymą susipažinti su informacija ir nustatytais terminais nuo 

kreipimosi gavimo (Įstatų 31 p.) parengti ir registruotu laišku išsiųsti Bendrijos nariui atsakymą bei 

informaciją apie vietą, datą ir laiką susipažinti su prašomais Bendrijos dokumentais. 

2. Bendrijos nario A.D. pasiūlyta susipažinimo su prašomais dokumentais data (2019 m. balandžio 19 d.) 

buvo netinkama, nes Bendrijos valdybos posėdžio, kuriame šis klausimas būtų svarstomas, nepavyko 

organizuoti iki siūlytos datos, todėl šiam susipažinimui numatyti 2019 m. gegužės 24 d. 16:00 val. prie 

Bendrijos būstinės (Čepkelių g. 18, Vilnius).  

3. Prieš susipažinimą su dokumentais paprašyti rašytinio įsipareigojimo laikytis Įstatų nuostatų dėl 

susipažinimo su dokumentais tvarkos. 

 

„Už“ – 5, „prieš“ – 1. 

 

 

4. SB „Vilnelė“ nario E.B. raštiško kreipimosi į SB „Vilnelė“ valdybą dėl klaidos ištaisymo išnagrinėjimas. 

Aptartas registruotu paštu 2019 m. balandžio 11 d. gautas Bendrijos nario E.B. kreipimasis į Bendrijos valdybą 

dėl klaidos ištaisymo skaičiuojant jo kaip Bendrijos nario mokestį už sklypą. Analizuojant dokumentus ir 

Bendrijos nario kreipimąsi, paaiškėjo, kad klaidos nėra, nes nario mokestis buvo skaičiuotas pagal turimus VĮ 

Registrų centro Vilniaus filialo Nekilnojamojo turto registro duomenų administravimo skyriaus pateiktus 
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2016.10.14 Nr.VILRA (12.5.26)-26351 duomenis (sklypo dydis 0,065 ha), tačiau jei tai neteisinga informacija ir 

kreipęsis Bendrijos narys pateiks tai įrodantį dokumentą, klaida bus ištaisyta. 

 

Nutarta: 

1. Bendrijos narys E.B. turi pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją, 

kur būtų nurodytas teisingas sklypo dydis, tuomet Bendrijos buhalteriją tvarkanti įmonė galės 

perskaičiuoti atsiradusį neatitikimą už 2018 m. 

2. Nustatytais terminais nuo kreipimosi gavimo (Įstatų 31 p.) parengti ir registruotu laišku išsiųsti Bendrijos 

nariui E.B. atsakymą. 

 

„Už“ – 5, „prieš“ – 1. 

 

 

Posėdžio pirmininkė          ___parašas_________________         Algė Jacienė 

 

 

 

                         Posėdžio sekretorė               __parašas___________________     Agnė Ignatavičienė 

 

 

Pastaba: Pasirašiusių Bendrijos valdybos narių parašai neviešinami, vadovaujantis Bendruoju duomenų 

apsaugos reglamentu. 


