
 

SODININKŲ BENDRIJA "AUŠRA"  

VALDYBOS SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2019-05-07                                                Vilnius 

        

Sodininkų bendrija “AUŠRA”, (kodas 191490458), reg. buveinė Visorių Sodų 14-oji g. 10, 

Vilnius.  

Valdybos posėdyje dalyvauja valdybos nariai: Juozas Aleksandravičius, Linas Šeškevičius, 

Rimantas Ivaška; Mindaugas Butkus, Nerijus Vasiliauskas, Tadas Jurgaitis, Mindaugas Kukaitis. 

Valdybos posėdžiui pirmininkauja Bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Aleksandravičius. 

Valdybos posėdžiui sekretoriauja Galina Rynkevič. 

 

DIENOTVARKĖ:  

1. Bendrijos balsavimo raštu biuletenio projekto derinimas ir tvirtinimas. 

2. Balsavimo raštu tvarka. 

3. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo organizavimas ir dienotvarkės sudarymas.  

4. Kiti klausimai  

 

SVARSTYTA: 1. Bendrijos balsavimo raštu biuletenio projekto derinimas ir tvirtinimas. 

Juozas Aleksandravičius pristatė valdybos nariams su teisininkais suderintą, bendrijos balsavimo 

raštu biuletenio projektą (priedas Nr.1). Pasiteiravo apie valdybos narių galimybes ir norą būti 

kandidatais į naujai renkamą bendrijos valdybą. Visi valdybos nariai patvirtino norą kandidatuoti 

į naujai renkamą valdybą. Tuo pačiu išreikšta nuomonė suteikti galimybę, tokiomis pat 

sąlygomis, būti kandidatais į bendrijos valdybą visiems norintiems bendrijos nariams. 

NUTARTA: Priimti ir patvirtinti šį balsavimo raštu biuletenį (priedas Nr.1). Supažindinti su 

šiuo biuleteniu ir kandidatų į bendrijos valdybą sąrašu bendrijos narius, persiunčiant jį 

elektroniniu paštu ir patalpinant bendrijos internetiniame tinklapyje.  

 

SVARSTYTA: 2. Balsavimo raštu tvarka. 

Juozas Aleksandravičius pasiūlė sekančią balsavimo raštu tvarką: 

- užpildytas balsavimo raštu biuletenis, su jį pildžiusiojo asmens parašu įdedamas į užklijuojamą 

voką; 

- voką be jokio užrašo turi pristatyti tik jį užpildęs asmuo į bendrijos kontorą iki š.m. gegužės 23 

d., o jeigu visuotinis susirinkimas neįvyks š.m. gegužės 23 d., tuomet voką be jokio užrašo turi 

pristatyti iki birželio 05 d. Kontoros darbo laikas iki minėto laikotarpio bus trečiadieniais ir 

ketvirtadieniais nuo 16.00 iki 19.00 val. 

- balsavimo raštu biuletenis galios tik tuo atveju, jei jis bus įregistruotas biuletenių registracijos 

žurnale, patvirtinus jį įteikusio ir jį registruojančio asmenų parašais. 

- vokus su balsavimo raštu biuleteniais, visuotinio susirinkimo dieną, atplėšia ir patikrina 

visuotinio susirinkimo skaičiavimo komisija. Reikalavimus atitinkančius biuletenius susirinkimo 

sekretorius įrašo į visuotinio susirinkimo protokolą. Netinkamai užpildyti biuleteniai 

registruojami kaip netinkamai užpildyti ir jie neskaičiuojami prie balsavusiųjų balsų.  

NUTARTA: Patvirtinti balsavimo raštu tvarką:  

- užpildytas balsavimo raštu biuletenis, su jį pildžiusiojo asmens parašu įdedamas į užklijuojamą 

voką; 

- voką be jokio užrašo turi pristatyti tik jį užpildęs asmuo į bendrijos kontorą iki š.m. gegužės 23 

d., o jeigu visuotinis susirinkimas neįvyks š.m. gegužės 23 d., tuomet voką be jokio užrašo turi 

pristatyti iki birželio 05 d. Kontoros darbo laikas iki minėto laikotarpio bus trečiadieniais ir 

ketvirtadieniais nuo 16.00 iki 19.00 val. 

- balsavimo raštu biuletenis galios tik tuo atveju, jei jis bus įregistruotas biuletenių registracijos 

žurnale, patvirtinus jį įteikusio ir jį registruojančio asmenų parašais. 



- vokus su balsavimo raštu biuleteniais, visuotinio susirinkimo dieną, atplėšia ir patikrina 

visuotinio susirinkimo skaičiavimo komisija. Reikalavimus atitinkančius biuletenius susirinkimo 

sekretorius įrašo į visuotinio susirinkimo protokolą. Netinkamai užpildyti biuleteniai 

registruojami kaip netinkamai užpildyti ir jie neskaičiuojami prie balsavusiųjų balsų.  

Supažindinti su šia tvarka bendrijos narius informuojant juos el. paštu ir bendrijos internetinėje 

svetainėje. 

  

SVARSTYTA: 3. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo organizavimas ir dienotvarkės 

sudarymas.  

Valdybos nariai apsvarstę bendrijos narių galimybes dalyvauti visuotiniame susirinkime siūlė 

organizuoti susirinkimą savaitgalį. Tačiau dauguma valdybos narių pritarė, kad savaitgaliais 

didelė dalis žmonių išvyksta poilsiauti ir fiziškai negali atvykti į susirinkimą.  

Juozas Aleksandravičius pasiūlė visuotinio susirinkimo dienotvarkę: 

1. 2018 m. bendrijos valdybos ataskaita. 

2. 2018 m. finansinė ataskaita. 

3. 2018 m. revizijos komisijos ataskaita. 

4. Dėl bendrijos valdybos reglamento. 

5. Bendrijos valdybos rinkimai 

6. Bendrijos pirmininko rinkimai. 

7. Einamieji klausimai. 

NUTARTA: Organizuoti Visuotinį sodininkų bendrijos Aušra susirinkimą 2019 m. gegužės 

mėn. 23 d. 18.30 val. Dėl kvorumo trūkumo susirinkimui neįvykus skelbti pakartotinį visuotinį 

susirinkimą 2019 m. birželio mėn. 06 d. 18.30 val. Ir patvirtinti sekančią dienotvarkę: 

1. 2018 m. bendrijos valdybos ataskaita. 

2. 2018 m. finansinė ataskaita. 

3. 2018 m. revizijos komisijos ataskaita. 

4. Dėl bendrijos valdybos reglamento. 

5. Bendrijos valdybos rinkimai 

6. Bendrijos pirmininko rinkimai. 

7. Einamieji klausimai. 

Paskelbti viešai informaciją apie Sodininkų bendrijos Aušra visuotinį susirinkimą bendrijos 

skelbimų lentose, bendrijos internetiniame tinklapyje ir bendrijos nariams elektroniniu paštu.  

 

SVARSTYTA: 4. Kiti klausimai 

Juozas Aleksandravičius informavo valdybos narius: 

4.1. apie UAB Gelmita atliekamus naujo vandens gręžinio įrengimo darbus. Supažindino su 

atliekamų darbų sąmatomis ir eiga. 

4.2. Pristatė Lauryno Petrausko sklypo nr.269 esančio Visorių sodų 14-oje g. Nr.4 prašymą įstoti 

į bendriją. 

NUTARTA: 4.1. Patvirtinti UAB Gelmita pateiktas vandens gręžinio sąmatas ir darbų eigą.                 

                      4.2. Priimti Lauryną Petrauską į sodininkų bendrijos Aušra narius. 

 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Aleksandravičius 

 

Posėdžio sekretorė Galina Rynkevič 

 


