
 

SODININKŲ BENDRIJA "AUŠRA" 
VALDYBOS SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2021 m. rugsėjo mėn. 20 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, 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. Valdybos nario T.J. pasiūlymas organizuoti visuotinius bendrijos narių susirinkimus 1 

kartą per metus. 

3. S.b. Aušra nario R.J.  skundo nagrinėjimas. 

4. Bendrijos nario R.S. įgaliojimas atstovauti bendriją kuruojant  Lukno, Rubikių, 

Margio, Lakajų, Baltelio, Kulpio  gatvių  prijungimo  prie  vandentiekio  ir  nuotekų  

tinklų  projekto finansavimą  ir  rinkti  piniginius įnašus projekto finansavimui. 
 

SVARSTYTA:  

 

1.  Visuotinio s.b. Aušra susirinkimo organizavimas 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas S.S. pasiūlė paskelbti bendrijos nariams apie visuotinio s.b. Aušra susirinkimo 

organizavimą 2021-10-06 d. 

 

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

 

NUTARTA:  Paskelbti bendrijos nariams apie visuotinio s.b. Aušra susirinkimo organizavimą 2021-10-06 d. 

 

SVARSTYTA:  

 

2.  Valdybos nario T.J. pasiūlymas organizuoti visuotinius bendrijos narių susirinkimus 1 kartą per metus 

 

Valdybos narys T.J.   pasiūlė organizuoti visuotinius bendrijos narių susirinkimus 1 kartą per metus 

 

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

 

NUTARTA :   Pasiūlyti visuotinio bendrijos narių susirinkimo balsavimu nuspręsti dėl visuotinius bendrijos narių 

susirinkimus 1 kartą per metus. 

 

SVARSTYTA: 

 

3.  S.b. Aušra nario R.J. skundo bendrijos valdybai nagrinėjimas 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas S.S.  pasiūlė išnagrinėti R.J.  skundą bendrijos valdybai. Valdyba neįžvelgė skunde 

minimų galimų pažeidimų, todėl valdybos narys R.A. pasiūlė atmesti skundą kaip teisiškai nemotyvuotą ir paprašyti 

R.J. įvardinti konkrečius teisės aktų ar bendrijos įstatų pažeidimus. 

 

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

NUTARTA : Atmesti R.J. skundą kaip teisiškai nemotyvuotą ir paprašyti R.J. įvardinti konkrečius teisės aktų ar 

bendrijos įstatų pažeidimus 

 

 

 

 



 

 

SVARSTYTA:  

 

4. Bendrijos nario R.S. įgaliojimas atstovauti bendriją kuruojant  Lukno, Rubikių, Margio, Lakajų, 

Baltelio, Kulpio  gatvių  prijungimo  prie  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  projekto finansavimą  ir  rinkti  

piniginius įnašus projekto finansavimui. 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas S.S. pranešė, kad kuruoti prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto 

finansavimą ir rinkti ketinančių prisijungti prie projekto piniginius įnašus pasisiūlė bendrijos narys R.S. ir pasiūlė 

balsuoti už jo kandidatūrą. 

  

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

NUTARTA :  Įgalioti bendrijos narį R.S. atstovauti bendriją kuruojant  Lukno, Rubikių, Margio, Lakajų, Baltelio, 

Kulpio  gatvių  prijungimo  prie  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  projekto finansavimą  ir  rinkti  piniginius įnašus 

projekto finansavimui. 

 

 

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 


