
SODININKŲ BENDRIJA "AUŠRA" 
VALDYBOS SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2020 m. gegužės mėn. 28 d.                                                 Vilnius 

        

Sodininkų bendrija “AUŠRA”, (į.k.191490458), reg. buveinė Visorių Sodų 14-oji g. 6, Vilnius.  

Valdybos posėdyje dalyvauja  valdybos nariai S.S., T.J., J.Ž., R.A., R.I., D.Š. bei nuotoliniu būdu M.B. 

Valdybos posėdžiui pirmininkauja bendrijos valdybos pirmininkas S.S.  . 

Valdybos posėdžiui sekretoriauja bendrijos valdybos narė J.Ž. 

 

DIENOTVARKĖ:  

1. Visuotinio s.b. Aušra susirinkimo organizavimas 

2. S.b. Aušra revizijos komisijos patikros organizavimas 

3. S.b. Aušra nario V.Š. kreipimosi į bendrijos valdybą nagrinėjimas 

4. Einamieji klausimai 

 

SVARSTYTA:  

 

1.  Visuotinio s.b. Aušra susirinkimo organizavimas 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas S.S. informavo, kad pagal Vyriausybės patvirtintą 6-ąjį karantino švelninimo etapą 

nuo 2020 m. birželio 1 d. atvirose erdvėse leista lankytis iki 300 žmonių, laikantis ne mažesnio nei 1 m. atstumo tarp 

renginio dalyvių ir pasiūlė paskelbti bendrijos nariams apie visuotinio s.b. Aušra susirinkimo organizavimą. 

BALSUOTA: „Už“ – 7  balsai, „Prieš“ – 0 balsų 

 

NUTARTA:  Paskelbti bendrijos nariams apie visuotinio s.b. Aušra susirinkimo organizavimą. 

 

SVARSTYTA:  

 

2.  S.b. Aušra revizijos komisijos patikros organizavimas 

 

S.S.  pasiūlė 2020-06-03 d. pakviesti s.b. Aušra revizijos komisiją atlikti bendrijos veiklos patikrą. 

 

BALSUOTA: „Už“ – 7  balsai, „Prieš“ – 0 balsų 

 

NUTARTA :   2020-06-03 d. pakviesti s.b. Aušra revizijos komisiją atlikti bendrijos veiklos patikrą 

 

 

SVARSTYTA: 

 

3.  S.b. Aušra nario V.Š. rašto bendrijos valdybai nagrinėjimas 

 

S.S.  pasiūlė išnagrinėti V.Š. raštą bendrijos valdybai „dėl sugadintos asfalto dangos Visorių sodų 14-oje g.“, kuriame 

bendrijos narys V.D. kaltinamas asfalto dangos sugadinimu. Bendrijos pirmininkas perskaitė V.D. atsakymą į V.Š. 

mestus kaltinimus. Bendrijos valdybos nariai, įvertinę esamą Visorių Sodų 14-osios g. būklę, pažeidimų nenustatė ir 

pasiūlė V.Š. skundą laikyti nepagrįstu, o V.Š. prašymą „2019-11-04 d. protokole V. D. melagingą pasisakymą ir išimti 

iš SB Aušra internetinio puslapio“ atmesti kaip teisiškai nemotyvuotą. 

 

BALSUOTA: „Už“ – 7  balsai, „Prieš“ – 0 balsų 
 

NUTARTA : Bendrijos nario V.Š. skundą laikyti nepagrįstu, o V.Š. prašymą „2019-11-04 d. protokole V.D. 

melagingą pasisakymą ir išimti iš SB Aušra internetinio puslapio“ atmesti kaip teisiškai nemotyvuotą. 

 

 

 

 

 

 

 



SVARSTYTA:  

 

4. Einamieji klausimai 

 

4.1. S.S.  perskaitė bendrijos nario A.S. prašymą savo lėšomis  įrengti ir prižiūrėti užtvarą Visorių Sodų 6-osios g. 

akligatvyje, įsipareigojant savo lėšomis atnaujinti 80 m bendrijos tvoros ir prižiūrėti bendro naudojimo teritoriją 

Visorių Sodų 6-osios g. akligatvyje. 

 

BALSUOTA: „Už“ – 7  balsai, „Prieš“ – 0 balsų 
 

NUTARTA : Neprieštarauti A.S. prašymui savo lėšomis  įrengti ir prižiūrėti užtvarą Visorių Sodų 6-osios g. 

akligatvyje, laikantis LR įstatymų nustatytų reikalavimų. 

 

4.2. S.S.  pasiūlė įrengti pavėsinę nuo kritulių virš esamų atnaujintų suolų bendrijos narių susirinkimų-sueigų vietoje 

neviršijant 2000 eur sąmatos. 

 

BALSUOTA:  „Už“ –  7  balsai, „Prieš“ – 0 balsų 

 

NUTARTA : Įrengti pavėsinę nuo kritulių virš esamų atnaujintų suolų bendrijos narių susirinkimų-sueigų vietoje 

neviršijant 2000 eur sąmatos. 

 

4.3. Valdybos nariai aptarė, kad V.Š. sistemingai pažeidinėja bendrijos nario pareigas (LR sodininkų bendrijų 

įstatymo 22 str. 4 dalies 2, 4 ir 5 punktai): yra nesumokėjęs nustatytų bendrijos mokesčių, buvo įsiveržęs į kai kurių 

bendrijos  narių sklypus, sugadino jų turtą. R.A. pasiūlė įspėti V.Š. dėl šalinimo iš bendrijos, jeigu V.Š. sistemingai 

pažeidinės bendrijos nario pareigas. 

 

BALSUOTA:  „Už“ –  7  balsai, „Prieš“ – 0 balsų 

 

NUTARTA : Įspėti V.Š. dėl šalinimo iš bendrijos,  jeigu V.Š. sistemingai pažeidinės bendrijos nario pareigas. 

 

4.4. S.S.  išsakė poreikį bendrijai turėti darbų partnerį, atliekantį smulkius lauko darbus (iki 100 eur vertės). R.A. 

pasiūlė sudaryti sutartį su MB „Žiedų namai“. 

 

BALSUOTA:  „Už“ –  6  balsai, „Susilaikė“ – 1 balsas (R.A.), „Prieš“ – 0 balsų. 

 

NUTARTA :  Sudaryti darbų sutartį su MB „Žiedų namai“ dėl smulkių lauko darbų atlikimo (kai užsakymo vertė 

neviršija 100 eur). 

 

 

Susirinkimo pirmininkas S.S.   

 

Susirinkimo sekretorė J. Ž.  

 

Susirinkimo dalyviai: 

 

M.B.      

T.J.      

R.A.       

R.I.       

D.Š.  

 

 

SODININKŲ BENDRIJA "AUŠRA", ĮMONĖS KODAS 191490458 


