
 Sodininkų bendrijos Aušra narių susirinkimo protokolas 

2019 kovo 17, Nr. 1/2019 

 

1. Susirinkimas įvyko: 2019 m. kovo 17 d.. 

2. Susirinkimo vieta: Visorių sodų g. 18, Vilnius prie bendrijos kontoros. 

3. Kvorumas: . Kvorumas “Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių 

susirinkime narių balsų dauguma”. Kvorumas yra. 
4. Bendrijos susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas.  

Darbotvarkė: 

5. Dėl susirinkimo pirmininko (-ės) ir sekretoriaus (-ės) išrinkimo.  

6. Dėl Sodininkų bendrijos Aušra Visorių sodų 2-sios, 6-osios, 7-sios, 9-sios, 10-osios ir 11-osios gatvių 

prijungimo prie UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros pagal UAB 

„Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką. 

7. Dėl įgaliojimų suteikimo: 

7.1. Įgalioti Juozą Aleksandravičių, Sodininkų bendrijos Aušra vardu atlikti šiuos veiksmus: 

7.1.1. sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti paraišką dėl prisijungimo prie 

infrastruktūros ir sutarčių sudarymo bei sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, 

atsiimti visus reikalingus minėtos paraiškos priedus, įskaitant minėtų dokumentų papildymus, 

pakeitimus. 

7.1.2. sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, įskaitant šios sutarties priedus, 

papildymus, pakeitimus. 

7.1.3. gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties šabloną (įskaitant priedus). 

7.1.4. UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti sutikimus dėl atstovaujamųjų asmens duomenų tvarkymo 

tiesioginės rinkodaros tikslais. 

7.1.5. sumokėti bendrijos narių perduotą užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ banko sąskaitą pagal UAB 

„Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo vandens 

tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, taip pat iš UAB 

„Vilniaus vandenys“ atgauti (susigrąžinti) sumokėtą užstatą, kai užstatas gali būti grąžinamas į 

atstovo banko sąskaitą pagal infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo 

vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį. 

7.1.6. atšaukti visus šio protokolo pagrindu pateiktus prašymus ir kitus dokumentus.  

7.1.7. atlikti visus kitus su aukščiau minėtais pavedimais susijusius veiksmus, kurie būtini atstovaujant 

bendriją. 

Sprendimai: 

8. Dėl darbotvarkės klausimo „Dėl susirinkimo pirmininko (-ės) ir sekretoriaus (-ės) išrinkimo“.  

PASIŪLYTA: susirinkimo pirmininku (-e) išrinkti Juozą Aleksandravičių, o susirinkimo sekretoriumi (-e) 

išrinkti Daną Vaicekauskaitę. 

BALSAVO: Už 33, prieš 0. 

NUTARTA: susirinkimo pirmininku (-e) išrinkti Juozą Aleksandravičių, o susirinkimo sekretoriumi (-e) išrinkti 

Daną Vaicekauskaitę. 

9. Dėl darbotvarkės klausimo Dėl 2-sios, 6-osios, 7-sios, 9-sios, 10-osios ir 11-osios gatvių prijungimo prie 

UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros pagal UAB „Vilniaus 

vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką“. 



PASIŪLYTA: Dėl 2-sios, 6-osios, 7-sios, 9-sios, 10-osios ir 11-osios gatvių prijungti prie UAB „Vilniaus 

vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros pagal UAB „Vilniaus vandenys“ 

infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką. 

BALSAVO: Už 33, prieš 0. 

NUTARTA: Dėl 2-sios, 6-osios, 7-sios, 9-sios, 10-osios ir 11-osios gatvių prijungti prie UAB „Vilniaus 

vandenys“ centralizuotos vandentiekio ir nuotekų iinfrastruktūros pagal UAB „Vilniaus vandenys“ 

infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką. 

10. Dėl darbotvarkės klausimo „Dėl įgaliojimų suteikimo“. 

PASIŪLYTA: Įgalioti Juozą Aleksandravičių, Sodininkų bendrijos Aušra vardu atlikti šiuos veiksmus: 

10.1. sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti paraišką dėl prisijungimo prie 

infrastruktūros ir sutarčių sudarymo bei sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, 

atsiimti visus reikalingus minėtos paraiškos priedus, įskaitant minėtų dokumentų papildymus, 

pakeitimus. 

10.2. sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, įskaitant šios sutarties priedus, 

papildymus, pakeitimus. 

10.3. gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties šabloną (įskaitant priedus). 

10.4. UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti sutikimus dėl atstovaujamųjų asmens duomenų tvarkymo 

tiesioginės rinkodaros tikslais. 

10.5. sumokėti bendrijos narių perduotą užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ banko sąskaitą pagal UAB 

„Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo vandens 

tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, taip pat iš UAB „Vilniaus 

vandenys“ atgauti (susigrąžinti) sumokėtą užstatą, kai užstatas gali būti grąžinamas į atstovo 

banko sąskaitą pagal infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo vandens 

tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį. 

10.6. atšaukti visus šio protokolo pagrindu pateiktus prašymus ir kitus dokumentus.  

10.7. atlikti visus kitus su aukščiau minėtais pavedimais susijusius veiksmus, kurie būtini atstovaujant 

bendriją. 

BALSAVO: už 33, prieš 0. 

NUTARTA: Įgalioti Juozą Aleksandravičių, Sodininkų bendrijos Aušra vardu atlikti šiuos veiksmus: 

1. sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti paraišką dėl prisijungimo prie 

infrastruktūros ir sutarčių sudarymo bei sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, 

atsiimti visus reikalingus minėtos paraiškos priedus, įskaitant minėtų dokumentų papildymus, 

pakeitimus. 

2. sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, įskaitant šios sutarties priedus, 

papildymus, pakeitimus. 

3. gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties šabloną (įskaitant priedus). 

4. UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti sutikimus dėl atstovaujamųjų asmens duomenų tvarkymo 

tiesioginės rinkodaros tikslais. 

5. sumokėti bendrijos narių perduotą užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ banko sąskaitą pagal UAB 

„Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo vandens 

tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, taip pat iš UAB 

„Vilniaus vandenys“ atgauti (susigrąžinti) sumokėtą užstatą, kai užstatas gali būti grąžinamas į 

atstovo banko sąskaitą pagal infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo 

vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį. 

6. atšaukti visus šio protokolo pagrindu pateiktus prašymus ir kitus dokumentus.  

7. atlikti visus kitus su aukščiau minėtais pavedimais susijusius veiksmus, kurie būtini atstovaujant 

bendriją. 

 



Pridedama: bendrijos susirinkimo dalyvių sąrašas.  

 

Susirinkimo pirmininkas (-ė) 
 

_______________ 
(parašas) 

Juozas Aleksandravičius 

Susirinkimo sekretorius (-ė) 
 

_______________ 
(parašas) 

Dana Vaicekauskaitė 

Nariai 
 

_______________ 
(parašas) 

Narių sąrašas priede Nr.1 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priedas Nr. [įrašyti] prie [pavadinimas] bendrijos narių susirinkimo protokolo 

[data] [pavadinimas] bendrijos susirinkimo dalyvių sąrašas 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Parašas 

   

 


