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SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIO  EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.2019/2 

 2019-05-20 d. 

Klaipėdos r.  

 

Įvyko: 2019 m. gegužės 20 d.  

Pradžia: 18.00 val. 

Pabaiga: 21.00 val. 

Susirinkimo vieta: Saulės g. 1, Slengių k. Klaipėdos rajonas (Slengių mokykla daugiafunkcis 

centras) 

 

Dalyvavo:  

Sodininkų bendrijoje „Gulbė“ yra  200 narių, susirinkime  dalyvavo 39 nariai, dalyvavusių  sąrašas 

pridedamas šio protokolo prieduose Nr.1 

 

Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame 

dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas 

laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos 

narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo 

darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas.  

 

Informavimas apie posėdį:  

Apie įvyksiantį susirinkimą nariai informuoti įstatuose numatyta tvarką apie tai paskelbiant Bendrijos 

teritorijoje esančiose skelbimų lentose, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje, bei skelbimą 

talpinant dienraštyje  „Lietuvos rytas“. 

 

Skelbimo tekstas, fotonuotraukos iš skelbimų lentų, laikraščių kopijos, internetinio skelbimo tekstas 

apie susirinkimą yra pridedami šio protokolo prieduose.  

 

BUVO DAROMAS GARSO ĮRAŠAS, PRIDEDAMA LAIKMENA, GARSO ĮRAŠAS 

SAUGOMAS IR ELEKTRONINIAME PAŠTE adresu sb.gulbe@gmail.com 

 

Darbotvarkė: 

1.Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; 

2.Buveinės adreso keitimas; 

3.Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas, įgaliojimas juos pasirašyti bei užregistruoti; 

4.Bendrijos valdybos veiklos įvertinimas; 

5.Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas; 

6.Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas  

7.Bendrijos valdybos nario rinkimas; 

8.Revizijos komisijos nario rinkimai; 

9.Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas; 

10.Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas; 

11.Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2019 metams; 

12.Samdomų darbuotojų skaičiaus ir jų apmokėjimo tvarkos nustatymo tvirtinimas; 

13.Kiti klausimai. 

  

SVARSTYTA:  

Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; 
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Susirinkimo pirmininku siūlomas -----------------------, sekretoriumi siūlomas ----------------------, 

balsų skaičiavimo komisijos nariais siūlomi ----------------------, ----------------------, --------------------

--. 

 

 

 

BALSUOTA: 

UŽ-37 

PRIEŠ-0 

SUSILAIKĖ-0 

 

NUTARTA: 

Susirinkimo pirmininku patvirtinti ----------------------, sekretoriumi  ----------------------, balsų 

skaičiavimo komisijos nariais ----------------------, ----------------------, ----------------------. 

 

SVARSTYTA: Buveinės adreso keitimas; 

Siūloma Sodininkų bendrijos „Gulbė“ buveinės adresą registruoti ---------------------- priklausančiame 

name, adresu: Gulbės g. 24, Lelių k. Klaipėdos raj. 

BALSUOTA: 

UŽ-36 

PRIEŠ-0 

SUSILAIKĖ-1 

 

NUTARTA: 

Sodininkų bendrijos „Gulbė“ buveinės adresą registruoti ---------------------- priklausančiame name, 

adresu: Gulbės g. 24, Lelių k. Klaipėdos raj. 

 

SVARSTYTA: Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas, įgaliojimas juos pasirašyti bei 

užregistruoti; 

 

Įstatų keitimui buvo patvirtinta darbo grupė, kuri 2019-05-17 pateikė darbo grupės įstatų projektą, 

paskelbtas adresu https://sbgulbe.lt/. Pridedama. Dėl neatitikimų LR Sodininkų bendrijos įstatymui, 

projekte kurį parengė darbo grupė, buvo daromi pataisymai, per mažai laiko susipažinimui su 

dokumentais, todėl pasiūlyta išbraukti šio klausimo svarstymą iš darbotvarkės. 

Balsuojama už tai, kad šį klausimą išbraukti iš darbotvarkės. 

BALSUOTA: 

UŽ-29 

PRIEŠ-1 

SUSILAIKĖ-4 

 

NUTARTA: 

Išbraukti šio klausimo svarstymą iš darbotvarkės. Pridedama darbo grupės įstatų projektas. 

 

 

SVARSTYTA: Bendrijos valdybos veiklos įvertinimas; 

2018 metų bendrijos valdybos veiklos ataskaitą pristatė ----------------------, ataskaita pridedama prie 

protokolo. Yra siūloma ataskaitą vertinti teigiamai. 

BALSUOTA: 

UŽ-28 

https://sbgulbe.lt/
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PRIEŠ-0 

SUSILAIKĖ-10 

 

NUTARTA: 

Bendrijos valdybos veiklos ataskaita patvirtinta, įvertinta teigiamai. Pridedama. 

 

 

SVARSTYTA: Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas; 

2018 m. bendrijos metinę ūkinę veiklos ataskaitą pristatė revizijos komisijos pirmininkė --------------

--------, yra siūloma ataskaitą patvirtinti. 

 

 BALSUOTA: 

UŽ-21 

PRIEŠ-10 

SUSILAIKĖ-3 

 

NUTARTA: 

2018 m. bendrijos metinę ūkinę veiklos ataskaitą patvirtinti. Pridedama. 

 

Iš salės išėjo vienas narys. 

 

 

SVARSTYTA: Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas 

2018 m. revizijos komisijos išvadas pristatė revizijos komisijos pirmininkė ----------------------, yra 

siūloma ataskaitą patvirtinti. 

BALSUOTA: 

UŽ-28 

PRIEŠ-0 

SUSILAIKĖ-6 

 

NUTARTA: 

Revizijos komisijos išvadas, ataskaitą patvirtinti. Pridedama. 

 

 

SVARSTYTA: Bendrijos valdybos nario rinkimas; 

Į valdybos narius buvo pasiūlyta ----------------------, ----------------------, ---------------------- (pateiktas 

prašymas jį rinkti valdybos nariu, pridedama). Skelbiamas balsavimas. 

BALSUOTA: 

Už ----------------------; 

UŽ-33, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-1 

 

Už ----------------------: 

UŽ-32, PRIEŠ-1, SUSILAIKĖ-0 

 

Už ----------------------: 

UŽ-5, PRIEŠ-0, SUSILAIKĖ-3 

 

 

NUTARTA: 
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Valdybos nariais išrinkti: 

 ---------------------- ir  ----------------------. Pridedama ---------------------- prašymas. 

 

 

SVARSTYTA: Revizijos komisijos nario rinkimai; 

Yra siūloma revizijos komisijos nare išrinkti ----------------------. 

BALSUOTA: 

UŽ-34 

PRIEŠ-1 

SUSILAIKĖ-0 

 

NUTARTA: 

Revizijos komisijos nare išrinkta ---------------------- 

 

SVARSTYTA: Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas; 

Yra siūloma atidėti valdybos darbo reglamento tvirtinimą. 

 

BALSUOTA: 

UŽ-30 

PRIEŠ-0 

SUSILAIKĖ-6 

 

NUTARTA: 

Atidėti valdybos darbo reglamento tvirtinimą. 

 

SVARSTYTA: Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas; 

Yra siūloma atidėti revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimą. 

BALSUOTA: 

UŽ-31 

PRIEŠ-0 

SUSILAIKĖ-5 

 

NUTARTA: 

Atidėti revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimą. 

 

 

SVARSTYTA: Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2019 metams; 

Yra siūloma sąmatą patvirtinti. 

BALSUOTA: 

UŽ-27 

PRIEŠ-0 

SUSILAIKĖ-8 

 

NUTARTA: 

2019 m. sąmata patvirtinta. Pridedama. 

 

 

SVARSTYTA: Samdomų darbuotojų skaičiaus ir jų apmokėjimo tvarkos nustatymo 

tvirtinimas; 
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Yra siūloma atidėti samdomų darbuotojų skaičiaus ir jų apmokėjimo tvarkos nustatymo tvirtinimą. 

BALSUOTA: 

UŽ-27 

PRIEŠ-1 

SUSILAIKĖ-4 

 

NUTARTA: 

Atidėti samdomų darbuotojų skaičiaus ir jų apmokėjimo tvarkos nustatymo tvirtinimą. 

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

---------------------- pareiškia, kad nuo 2019-05-20 atsistatydina iš valdybos nario ir valdybos 

pirmininko pareigų. Pareiškimas pridedamas. 

 

---------------------- pareiškia rašytinį protestą dėl susirinkimo. Pridedama. 

 

 

 

 

PRIEDAI: 

 

•Susirinkimo protokolo priedai:   10    lapų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     ---------------------- 

 

Susirinkimo sekretorius       ----------------------

      

 


