
IŠRAŠAS 
 

SODININKŲ BENDRIJA „VILNELĖ“ 

juridinio asmens kodas: 191501367 

 

VISUOTINIO PAKARTOTINIO ATASKAITINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO                              

PROTOKOLAS NR. 2                             

2022-06-11  

Vilnius 

 

Susirinkimo vieta: Šiaurės Sodų 5-oji g. 4, Vilnius (prie ūkinio pastato); 

 

Susirinkimo data: 2022 m. birželio 11 d.; 

 

Susirinkimo laikas: pradžia: 10:00 val.; 

                                  pabaiga: 11:20 val. 

 

Susirinkime dalyvavo 25 dalyviai (2 svečio teisėmis), išankstinio balsavimo teise pasinaudojo 13 

bendrijos narių. Iš viso balsavimo teise pasinaudojo 36 bendrijos nariai. Dalyvių registracijos sąrašas 

pridedamas. 

 

Apie susirinkimą buvo skelbta SB „Vilnelė“ internetinėje svetainėje (http://www.sbvilnele.lt/), 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (https://www.facebook.com/sbvilnele/), keturiose skelbimų 

lentose, elektroninėmis ryšių priemonėmis. Susirinkimo skelbimas pridedamas.  

 

Susirinkimo pirmininkė – A. J.   

Pritarta vienbalsiai.   

 

Susirinkimo sekretorius – A. T. Š.   

Pritarta vienbalsiai.   

 

Balsus skaičiavo – P. V. 

Pritarta vienbalsiai.   

 

Į susirinkimą atvyko vieno iš žemės sklypų naujasis savininkas A. U. Po trumpo prisistatymo paprašė 

priimti jį į bendrijos narius. 

Pritarta vienbalsiai.      

                                       

DARBOTVARKĖ: 

1. Valdybos ataskaita; 

2. Revizijos komisijos ataskaita; 

3. 2022 m. biudžeto tvirtinimas; 

4. Vandentiekio būklės aptarimas; 

5. Bendrieji šiukšlių konteineriai; 

6. Gatvių perdavimo savivaldybei klausimas; 

7. Bendrijos narių prašymai; 

8. Žaliųjų atliekų tvarkymas bendrijos teritorijoje; 

9. Kiti klausimai. 

 

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 

http://www.sbvilnele.lt/
https://www.facebook.com/sbvilnele/
https://site-677636.mozfiles.com/files/677636/2022_m__biudzeto_projektas_1-1.pdf
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1. Valdybos ataskaita už 2021 m.  
 

UŽ – 33; 

PRIEŠ – 1; 

SUSILAIKĖ – 2. 

 

2. Revizijos komisijos ataskaita už 2021 m.  

 

UŽ – 34; 

PRIEŠ – 0; 

SUSILAIKĖ – 2. 

 

3. 2022 m. biudžeto tvirtinimas. 

 

UŽ – 35; 

PRIEŠ – 0; 

SUSILAIKĖ – 1. 

 

4. Vandentiekio būklės aptarimas. 

Blogėjantis vandens talpyklų stovis verčia ieškoti sprendimų, kurie užtikrintų saugų ir ekonomišką 

vandens tiekimą sklypams; siūloma keisti vieną blogiausio stovio vandens talpyklą į naują. 

 

UŽ – 36; 

PRIEŠ – 0; 

SUSILAIKĖ – 0 

 

5. Bendrieji šiukšlių konteineriai. 

Valdybos pirmininkė informavo apie 2021 m. žiemos sezono sunkumus, prižiūrint bendrojo naudojimo 

konteinerį Šiaurės Sodų 4-oji g. 101. O tuos, kuriems reikalingas bendrasis mišriųjų atliekų konteineris, 

paprašė kreiptis į valdybą, kuri kartu su SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ specialistais 

parinks tinkamiausią vietą tokiam konteineriui. 

 

6. Gatvių perdavimo savivaldybei klausimas.  

Įgalioti SB „Vilnelė“ pirmininką/ę kuo skubiau pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 

prašymą dėl sodininkų bendrijos „Vilnelė“ teritorijoje esančių visų kelių (gatvių) perdavimo Vilniaus 

miesto savivaldybei. Įgalioti SB „Vilnelė“ pirmininką/ę pasirašyti ketinimo protokolus su Vilniaus 

miesto savivaldybės administracija dėl Vilniaus miesto savivaldybei perduotinų kelių (gatvių). 

 

UŽ – 36; 

PRIEŠ – 0; 

SUSILAIKĖ – 0. 

 

7. Bendrijos narių prašymai. 
SB „Vilnelė“ 7 narių prašymai dėl įsiterpusių žemės sklypų sujungimo su besiribojančiais žemės 

sklypais, nes laisvoje valstybinėje žemėje nėra galimybės suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės 

sklypų.  

 

UŽ – 34; 
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PRIEŠ – 1; 

SUSILAIKĖ – 1. 

 

8. Žaliųjų atliekų tvarkymas bendrijos teritorijoje. 

Siūloma išvežti šias atliekas ir nekaupti jų ateityje žemės sklype, kurio adresas yra Šiaurės Sodų 4-oji 

g. 101. Žaliąsias atliekas bendrijos nariai turi tvarkyti individualiai, savo sklypuose.  

 

UŽ – 36; 

PRIEŠ – 0; 

SUSILAIKĖ – 0. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                                           A.J. 

 

 

Susirinkimo sekretorius                                                                                           A. T. Š. 

 
 


