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SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIO  EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.2022/1 

 2022-05-09 

Klaipėdos r.  

 

 

Įvyko: 2022 m. gegužės 9 d.  

Pradžia: 18.00 val. 

Pabaiga: 19.30 val. 

Susirinkimo vieta: Slengių mokykla-daugiafinkcis centras, Saulės g. 1, Slengiai 
 

Dalyvavo:  

Sodininkų bendrijoje „Gulbė“ yra  219 narių, susirinkime  dalyvavo 20 narių. Dalyvavusiųjų  

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 buvo informuoti įstatuose numatyta tvarka apie tai paskelbiant 

Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose, internetiniame puslapyje adresu www.sbgulbe.lt ir 

išsiųsti pranešimai turimais bendrijos narių kontaktais. 

 

Skelbimo tekstas, fotonuotraukos iš skelbimų lentų, internetinio skelbimo tekstas apie susirinkimą 

yra pridedami šio protokolo prieduose.  

 

Darbotvarkė: 

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

2. Dėl valdybos metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo; 

3. Dėl bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo; 

4. Dėl revizijos komisijos išvadų tvirtinimo; 

5. Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo 2022 metams; 

6. Dėl 132 sklypo savininko prašymo išsipirkti besiribojančią žemę; 

7. Sklypo šalia siurblinės projekto pristatymas; 

8. Dėl gautų prašymų atleisti nuo talkų; 

9. Kiti klausimai. 

  

1. SVARSTYTA:  

Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 

Susirinkimo pirmininku siūlomas Evaldas Damazas, sekretore siūloma Renata Valiūnė, balsų 

skaičiavimo komisijos nariais siūlomos: Erika Plesevičienė ir Regina Petrošiūtė. 

                                                                                         . 

BALSUOTA:  

 

UŽ – 20 

PRIEŠ – 0 
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SUSILAIKĖ – 0  

 

NUTARTA: Susirinkimo pirmininku patvirtinti Evaldą Damazą, sekretore Renatą Valiūnę, balsų 

skaičiavimo komisijos nariais Eriką Plesevičienę ir Reginą Petrošiūtę. 

 

2. SVARSTYTA:  

Dėl valdybos metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

2021 m. valdybos veikos ataskaitą pristatė susirinkimo pirmininkas Evaldas Damazas. Yra siūloma 

metinę veiklos ataskaitą patvirtinti. 

 

BALSUOTA: 

UŽ – 20  

PRIEŠ – 0  

SUSILAIKĖ – 0  

 

NUTARTA: 

2021 m. valdybos veiklos ataskaitą patvirtinti. Pridedama (priedas Nr. 2). 

 

3. SVARSTYTA: 

Dėl bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

2021 m. bendrijos metinę ūkinę finansinę veiklos ataskaitą pristatė revizijos komisijos pirmininkė 

Laima Novikienė. Yra siūloma ataskaitą patvirtinti. 

 

BALSUOTA: 

UŽ – 20  

PRIEŠ – 0  

SUSILAIKĖ – 0  

 

NUTARTA: 

2021 m. bendrijos metinę ūkinę finansinę veiklos ataskaitą patvirtinti. Pridedama (priedas Nr. 3). 

 

4. SVARSTYTA:  

Dėl revizijos komisijos išvadų tvirtinimo. 

2021 m. revizijos komisijos išvadas pristatė revizijos komisijos pirmininkė Laima Novikienė. Yra 

siūloma revizijos komisijos išvadas patvirtinti. 

 

BALSUOTA: 

UŽ – 20  

PRIEŠ – 0  

SUSILAIKĖ – 0  

 

NUTARTA: 

2021 m. revizijos komisijos išvadas patvirtinti. Pridedama (priedas Nr. 4). 
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5. SVARSTYTA:  

Dėl bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo 2022 metams. 

Susirinkimo pirmininkas pristatė 2022 metais planuojamų surinkti lėšų sąmatą ir 2022 metams 

suplanuotas išlaidas. Siūloma pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtinti. 

 

BALSUOTA: 

UŽ – 20  

PRIEŠ – 0  

SUSILAIKĖ – 0 

 

NUTARTA:  

2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtinti. Pridedama (priedas Nr. 5) 

 

6. SVARSTYTA:  

Dėl 132 sklypo savininko prašymo išsipirkti besiribojančią žemę. 

Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad be 132 sklypo savininko prašymo, gauti prašymai ir iš 63, 

174, 175 sklypų savininkų, kurie pateikė prašymą išsipirkti žemę šalia kanalo, tad siūloma 

susirinkimo metu svarstyti 174 ir 175 sklypų savininkų pateiktus prašymus, o 63 sklypo savininko 

prašymo svarstymą nukelti, kadangi šis prašymas pateiktas tik susirinkimo metu ir savininkas dar 

neturi plano, kokia besiribojančios žemės dalis bus išperkama. 

132, 174 ir 175 sklypų savininkai susirinkimo dalyviams pristatė sklypų planus su nurodytomis 

ribomis, atitinkančiomis keliamus reikalavimus: atstumai iki kanalo turi būti tokie, kad užtektų 

vietos prie jo prieiti ar privažiuoti. 

Siūloma leisti 132, 174 ir 175 sklypų savininkams išsipirkti besiribojančią žemę. 

 

BALSUOTA: 

UŽ – 20  

PRIEŠ – 0  

SUSILAIKĖ – 0 

 

NUTARTA: 

Leisti išsipirkti su sklypais besiribojančią valstybinę žemę 132, 174,175 sklypų savininkams, o 63 

sklypo savininko prašymas nesvarstomas, dėl to, kad prašymas buvo pateiktas susirinkimo metu ir 

be plano. 

 

7. SVARSTYTA: 

Sklypo šalia siurblinės projekto pristatymas. 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad jau yra pasirašyti visi dokumentai ir bus galima pradėti 

aikštelės planavimo darbus, paminėjo, kad projektai yra patalpinti Bendrijos tinklalapyje ir visi gali 

susipažinti. Projektai yra ne galutiniai ir bus keičiami, atsižvelgiant į bendrijos narių pageidavimus 

ir bendrijos surinktas lėšas. Kol kas planuojama, kad aikštelės įrengimui bus naudojamos lėšos, 

gautos iš paramos. 

 

Šiuo klausimu balsavimas nebuvo vykdomas. 
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8. Dėl gautų prašymų atleisti nuo talkų. 

Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad yra gauti keli senyvo amžiaus bendrijos narių prašymai 

atleisti nuo talkų, todėl siūloma 70-ties ir vyresnio amžiaus bendrijos narius atleisti nuo 2022 

metais. Yra paskaičiuota, kad tokio amžiaus yra apie 25. Nario mokestį jiems siūloma sumažinti 

40,00 Eur kaip bendrijos nariams, kurie talkose dalyvauja ir taip įgyja teisę į nario mokesčio 

sumažinimą.  

Siūloma 2022 metais nuo talkų atleisti bendrijos narius nuo 70-ies metų ir vyresnius tik pateikus 

prašymą bendrijai. Kitais metais visuotinio susirinkimo metu svarstyti atleidimą nuo talkų iš naujo.  

 

BALSUOTA: 

UŽ – 20  

PRIEŠ – 0  

SUSILAIKĖ – 0 

 

NUTARTA: 

2022 metais atleisti 70-ties ir vyresnius bendrijos narius nuo talkų tik pateikus bendrijai prašymą. 

Tokiu atveju nario mokestis mažinamas 40,00 Eur, kaip ir narių, kurie dalyvauja talkose. 

 

8. SVARSTYTA:  

Kiti klausimai. Siūlymas įkurti bendruomenę. 

Bendrijos primininkas  Evaldas Damazas pasiūlė bendrijos nariams, turintiems bendrų interesų ar 

pomėgių susiburti į bendruomenę ir taip prisidėti prie gyvenvietės gerbūvio kūrimo. Dėl šio 

klausimo balsuota nebuvo. 

Susirinkimo metu neiškilo jokių papildomų klausimų, dėl kurių būtų reikėję balsuoti ir priimti 

sprendimus. 

 

 

 

PRIEDAI: 

 

1. Susirinkime dalyvavusių narių sąrašas, 12 lapų; 

2. 2021 m. valdybos veiklos ataskaita, 1 lapas; 

3. 2021 m. bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaita, 1 lapas; 

4. 2021 m. revizijos komisijos išvados, 1 lapas; 

5. 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmata, 1 lapas. 

6. Skelbimo tekstas, fotonuotraukos iš skelbimų lentų, internetinio skelbimo tekstas apie 

susirinkimą, 2 lapai. 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     Evaldas Damazas 

                

 

Susirinkimo sekretorė       Renata Valiūnė 

                 

       

   

 


