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SODININKŲ BENDRIJA „VILNELĖ“ 

juridinio asmens kodas: 191501367 

 

VISUOTINIO PAKARTOTINIO ATASKAITINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS NR. 2 
 

2020-07-18 

Vilnius 

 

Susirinkimo vieta: Šiaurės Sodų 5-osios g. gale, prie ūkinio pastato; 

Susirinkimo data: 2020 m. liepos 18 d.; 

Susirinkimo laikas: pradžia: 10:00 val.; 

                                  pabaiga: 12:30 val. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Valdybos ataskaita už 2019 m. (spalio, lapkričio, gruodžio mėn.); 

2. Revizijos komisijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2019 m. (spalio, lapkričio, gruodžio 

mėn.); 

3. 2020 m. biudžeto projekto tvirtinimas; 

4. Revizijos komisijos rinkimai; 

5. Buveinės adreso keitimas; 

6. Mokesčių ir tikslinių įnašų bendrijos ūkinei-finansinei veiklai vykdyti ir finansuoti sąvokų 

įtvirtinimas visiems asmenims; 

7. SB „Vilnelė“ nario A. D.  prašymo dėl statybos mokesčio svarstymas; 

8. Šiaulių banko sąskaitos uždarymas; 

9. Internetinės svetainės tobulinimas; 

10. Kiti klausimai. 

 

 

1. Valdybos ataskaita už 2019 m. (spalio, lapkričio, gruodžio mėn.). 

Valdybos ataskaitą už 2019 m. paskutiniuosius tris mėnesius pateikė valdybos pirmininkė. 

  

Balsavimo rezultatai: UŽ – 85; 

                                   PRIEŠ – 0; 

                                   SUSILAIKĖ – 7. 

 

2. Revizijos komisijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2019 m. (spalio, lapkričio, 

gruodžio mėn.). 

Revizijos komisijos pirmininkė pateikė ūkinės-finansinės veiklos ataskaitą už 2019 m. (spalio, 

lapkričio, gruodžio mėn.).  

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 85; 

                                   PRIEŠ – 0; 

                                   SUSILAIKĖ – 7. 
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3. 2020 m. biudžeto projekto tvirtinimas. 

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 75; 

                                   PRIEŠ – 6; 

                                   SUSILAIKĖ – 4. 

 

4. Revizijos komisijos rinkimai. 

Revizijos komisijos pirmininke lieka D. S. 

Revizijos komisijos nare lieka L. M.  

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 84; 

                                   PRIEŠ – 0; 

                                   SUSILAIKĖ – 5. 

 

5. Buveinės adreso keitimas. 

Buveinės adreso keitimas iš Čepkelių g. 18, Vilnius į Šiaurės Sodų 6-ąją g. 40, Vilnius. 

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 88; 

                                   PRIEŠ – 0; 

                                   SUSILAIKĖ – 1. 

 

6. Mokesčių ir tikslinių įnašų bendrijos ūkinei-finansinei veiklai vykdyti ir finansuoti 

sąvokų įtvirtinimas visiems asmenims. 

Balsavimui buvo pateikta ši formuluotė: „Laikyti, kad ankstesniais sodininkų bendrijos „Vilnelė“ 

susirinkimais nustatyti kasmetiniai nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai bendrijos ūkinei-finansinei 

veiklai vykdyti ir finansuoti, yra privalomai mokėtini iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 dienos ir 

vienodo dydžio visiems sodininkų bendrijos nariams ir visiems asmenims, turintiems sklypą 

bendrijos teritorijoje, bet nesantiems sodininkų bendrijos nariais“. 

 

Išankstinio balsavimo rezultatai: UŽ – 29; 

                                                         PRIEŠ – 4; 

                                                         SUSILAIKĖ – 0. 

 

Po diskusijų, atsižvelgus į E. B. pasiūlymą, teikiama balsavimui pakoreguota formuluotė: „Laikyti, 

kad ankstesniais sodininkų bendrijos „Vilnelė“ susirinkimais nustatyti kasmetiniai nario mokesčiai 

ir tiksliniai įnašai bendrijos ūkinei-finansinei veiklai vykdyti ir finansuoti yra tapataus dydžio vienas 

mokestis, taikomas visiems sodininkų bendrijos nariams ir visiems asmenims, turintiems žemės 

sklypą bendrijos teritorijoje, bet nesantiems sodininkų bendrijos nariais. Nurodytas mokestis privalo 

būti sumokėtas kasmet iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 dienos“. 

 

Susirinkimo balsavimo rezultatai: UŽ – 53; 

                                                           PRIEŠ – 1; 

                                                           SUSILAIKĖ – 1. 
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7. SB „Vilnelė“ nario A. D. prašymo dėl statybos mokesčio svarstymas. 

Supažindinus su A. D. prašymu bendrijos narius, pasiūloma prašymo svarstymą, nesant pačiam 

prašymo teikėjui, atidėti artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui. 

 

Susirinkimo balsavimo rezultatai: UŽ – 48; 

                                                           PRIEŠ – 0; 

                                                           SUSILAIKĖ – 5. 

 

Išankstinis balsavimas vyko pagal formuluotę: „SB „Vilnelė“ nario A. D. prašymo dėl statybos 

mokesčio svarstymas“. 

 

Išankstinio balsavimo rezultatai: UŽ – 11; 

                                                         PRIEŠ – 18; 

                                                         SUSILAIKĖ – 5. 

 

SPRENDIMAS: A. D. prašymo  svarstymą, nesant pačiam prašymo teikėjui, atidėti artimiausiam 

visuotiniam susirinkimui. 

 

8. Šiaulių banko sąskaitos uždarymas. 

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 62; 

                                   PRIEŠ – 17; 

                                   SUSILAIKĖ – 6. 

 

9. Internetinės svetainės tobulinimas. 

Pasisakė valdybos narys J. K., kuris pasiūlė registruoti naują domeną adresu sbvilnele.lt. 

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 79; 

                                   PRIEŠ – 3; 

                                   SUSILAIKĖ – 5. 

 

10. Kiti klausimai. 

10.1 Sklypas Nr. 356 – bendrijos narė prašo leisti privatizuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, 

kuriame yra nenaudojamas artezinis šulinys.  

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 51; 

                                   PRIEŠ – 25; 

                                   SUSILAIKĖ – 12. 

 

10.2  Sklypas Nr. 478 – bendrijos narys prašo leidimo panaikinti rekomenduojamas raudonąsias 

kelio linijas, nes minėtoje teritorijoje pravažiavimas yra sunykęs ir nėra eksploatuojamas.  
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Balsavimo rezultatai: UŽ – 53; 

                                   PRIEŠ – 5; 

                                   SUSILAIKĖ – 25. 

 

10.3  AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ įgyvendina plačiajuosčio bevielės prieigos tinklo 

projektą, kuris pagerintų „Mezon“ interneto ryšį bendrijos teritorijoje. Siūloma leisti Telecentrui 

talpinti plačiajuosčio bevielės prieigos tinklo įrangą ant vandens talpyklas laikančių konstrukcijų, 

esančių Šiaurės Sodų 4-oji g. 101, Vilnius.  

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 73; 

                                   PRIEŠ – 2; 

                                   SUSILAIKĖ – 1. 

 

10.4 Dėl bendrųjų mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių pastatymo bendrijos teritorijoje. 

Siūloma pritarti sezoniniam konteinerių pastatymui teritorijoje.  

 

Balsavimo rezultatai: UŽ – 69; 

                                   PRIEŠ – 11; 

                                   SUSILAIKĖ – 4. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                A. J. 

 

Susirinkimo sekretorius            A. T. Š. 


