






2022-11-15                                             Vilnius 

 

SODININKŲ BENDRIJA "AUŠRA"  
PAKARTOTINIO VISUOTINIO BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

          

Sodininkų bendrija “AUŠRA” (kodas 191490458), reg. buveinė Alaušo g. 6, Vilnius.  

Susirinkimas įvyko 2022-11-15  18.30 val., s/b „Aušra“ prie bendrijos kontoros Visorių sodų g. 18, Vilniuje. 

 

 

Iš viso bendrijoje yra 280 bendrijos narių. Neįvykus 2022 m. spalio 31 d. 18.30 val. visuotiniam bendrijos narių 

susirinkimui, įvyko pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, kurio dienotvarkė yra tokia pat, kaip 2022 m. spalio 

31 d. neįvykusio visuotinio bendrijos narių susirinkimo. 

 

Apie šį visuotinį susirinkimą (toliau–susirinkimas) buvo skelbta viešai įstatų nustatyta tvarka - paskelbta Bendrijos 

internetiniame tinklapyje www.sb-ausra.lt, bendrijos skelbimų lentoje bei išsiųsta elektroniniais laiškais. 

 

Į bendrijos narių susirinkimą atvyko 12 bendrijos narių, dar 27 bendrijos nariai balsavo raštu pagal biuletenį 

(sąrašas su parašais pridedamas). Iš viso 39 bendrijos nariai. Bendrijos narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu 

jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių, o pakartotiniam susirinkimui šis reikalavimas nėra taikomas. 

Bendrijos narių susirinkimas priima sprendimus paprasta jame dalyvaujančių bendrijos narių balsų dauguma.  

 

Susirinkimą pradėjo bendrijos valdybos pirmininkas Saulius Staponkus. 

Vienbalsiu pritarimu susirinkimo pirmininku išrinktas  Saulius Staponkus. 

Vienbalsiu pritarimu susirinkimo sekretoriumi išrinkta Dana Vaicekauskaitė. 

Vienbalsiu pritarimu skaičiuoti balsus išrinktas  Mindaugas Butkus. 

 

Dalyvavusių bendrijos narių narystė nustatyta. Bendrijos nariams buvo tinkamai ir įstatuose numatyta tvarka 

pranešta apie susirinkimo laiką ir vietą ir jie turėjo galimybę susipažinti su visuotinio bendrijos narių susirinkimo 

dienotvarke ir visais su tuo susijusiais dokumentais.  

 

Darbotvarkė: 

1. Bendrijos gręžinio vandens tiekimo mokesčio pakeitimas dėl padidėjusių sąnaudų 

    už elektros energiją. 

2. Metinio mokesčio nustatymas sodininkams, turintiems lauko baseiną bendrijos 

    teritorijoje. 

 

SVARSTYTA:    Bendrijos gręžinio vandens tiekimo mokesčio pakeitimas dėl padidėjusių sąnaudų 

                             už elektros energiją. 

 

Susirinkimo pirmininkas Saulius Staponkus pristatė, kiek yra padidėję elektros energijos įkainiai ir sąnaudos bei 

priminė, kad įkainis už bendrijos gręžinio vandens tiekimą buvo nustatytas 2015 metais, todėl pasiūlė užduoti 

klausimus. Nesant klausimų, pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti dėl metinio bendrijos gręžinio vandens tiekimo 

mokesčio pakeitimo dėl padidėjusių sąnaudų už elektros energiją tokiu būdu: pastoviai gyvenantiems bendrijos 

teritorijoje sodininkams 68 eur, bendrijos teritorijoje negyvenantiems sodininkams 34 eur. 

 

UŽ:                     38  BALSAI     PRIEŠ:  0 BALSŲ     SUSILAIKĖ: 1 BALSAS 

 

NUTARTA:        Patvirtinti metinį bendrijos gręžinio vandens tiekimo mokestį: 

  -   pastoviai gyvenantiems bendrijos teritorijoje sodininkams 68 eur, 

  -   bendrijos teritorijoje negyvenantiems sodininkams 34 eur. 

http://www.sb-ausra.lt/






 

 

 

SVARSTYTA:     Metinio mokesčio nustatymas sodininkams, turintiems lauko baseiną  

      bendrijos teritorijoje. 

 

Susirinkimo pirmininkas Saulius Staponkus pasiūlė nustatyti metinį 20 eur mokestį sodininkams, turintiems lauko 

baseiną bendrijos teritorijoje. Bendrijos narys Rimas Ivaška paprašė patikslinti, ar tai liečia tik tuos, kas baseinus 

užpildo bendrijos gręžinio vandeniu. Susirinkimo pirmininkas, atsakydamas į šį klausimą, patvirtino, kad tai liečia 

tik tuos, kas baseinus užpildo bendrijos gręžinio vandeniu. Nesant kitų  klausimų, pirmininkaujantis pasiūlė 

balsuoti. 

 

UŽ:                      38  BALSAI PRIEŠ:  0 BALSŲ SUSILAIKĖ: 1 BALSAS 

 

NUTARTA:         Patvirtinti metinį 20 eur mokestį sodininkams, turintiems lauko baseiną    

                             bendrijos teritorijoje 
 

 

Susirinkimo pabaiga 

 

Susirinkimo pirmininkas pasiteiravo dalyvaujančiųjų, ar nėra pastabų ir protestų, kuriuos reikėtų įtraukti į 

susirinkimo protokolą, ir  jų negavęs, paskelbė susirinkimą baigtu. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     Saulius Staponkus 

 

Susirinkimo sekretorė     Dana Vaicekauskaitė   
 


