
SODININKŲ BENDRIJOS “ELEKTRONIKA-3” 
VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2021-10-23, Nr. V2-21-1 
 
 
Posėdžio pirmininkas: Milda Jarušė 
Posėdžio sekretorius: Dmitrij Radin 
Dalyvauja valdybos nariai: Milda Jarušė, Dmitrij Radin, Irena Svidinskienė, Virgilius 
Pliaukštė (4/5), pakviestas bendrijos narys Sergėjus Pavlovas 
 
 
Darbotvarkė: 
1. Sekretoriaus rinkimai 
2. 2021 metų pajamų -  išlaidų sąmatos aptarimas 
3. Mokėjimai tiekėjams 
4. Buhalterinių paslaugų pirkimas 
5.  Internetinio puslapio atnaujinimas, palaikymas ir pildymas aktualia informacija 
6. Visuotinio narių susirinkimo datos nustatymas 
7. Atsakingo asmens, gyvenančio bendrijoje, paskyrimas 
8. Artimiausių valdybos posėdžių grafiko sudarymas 
9. Dėl galimybės nario mokestį ir tikslinius įnašus mokėti grynais pinigais 
10. Dėl tiekėjo Dmitrij Radin suteiktų paslaugų (atliktų darbų) Sodininkų bendrijai 
"Elektronika-3" fakto nustatymo ir apmokėjimo 
 
 
1. SVARSTYTA. Sekretoriaus rinkimai 
   NUTARTA: Bendrijos sekretoriumi išrinkti Dmitrij Radin 
 
2. 2021 metų pajamų -  išlaidų sąmatos aptarimas 
   Pristatyta 2021 m. pajamų - išlaidų sąmata, jos vykdymo galimybės, akcentuota, 
kad patvirtinta sąmata yra optimistinė ir numatyta apimtimi neįgyvendinama. 
 
 
3. Mokėjimai tiekėjams.  
   SVARSTYTA. Skolų UAB Gražėja ir UAB Krianta dalinis mokėjimas 
   NUTARTA VIENBALSIAI: iš bendrijos sąskaitoje esančių lėšų dalinai sumokėti 
UAB Gražėja 2500 eur ir UAB Krianta 453,75 eur. 
    

SVARSTYTI prašymai užskaityti nario/tikslinį mokestį: 1. Kšištof Taraškevič 
prašymas užskaityti mokesčius 106,67 eur. Suma už kelio ženklą (rašytas 2021-05-10, 
pakartotinai pateiktas 2021-10-19); 2. Mildos Jarušės prašymas užskaityti nario 
mokestį 58.98 eur suma, sumokėtą už duomenų pakeitimą registrų centre ir įgaliojimo 
įregistravimą 
   NUTARTA VIENBALIAI: Užskaityti Mildos Jarušės apmokėtas sąskaitas 
Registrų centrui su nario mokesčiu.  

 Valdyba pažymi, kad Kšištof Taraškevič prašymas buvo pateiktas, priimtas ir 
įtrauktas į apskaitą iki 2021-09-25, ir konstatuoja, kad Krištof Taraškevič prašymas 
jau yra patenkintas  



  
4. Buhalterinių paslaugų pirkimas.  
Nuo 2021 m. liepos mėn. bendrija neturi buhalterio, laikinai neatlygintinai buhalterinę 
apskaitą tvarko Aldona Karlonienė 
 SVARSTYTA: buhalterinių paslaugų pirkimas, sudarant sutartį nuo 2021 m. spalio 
mėn. 25 d., nustatant apmokėjimą už paslaugas nuo 2021 m. spalio mėn. 1 d., 
numatant 100 eur dydžio mėnesinį atlygį ir galiojimo terminą: iki Visuotinio narių 
susirinkimo sprendimo dėl buhalterinių paslaugų pirkimo. 
 NUTARTA VIENBALSIAI sudaryti sutartį, numatant svarstytas sąlygas. 
 
5. Internetinio puslapio atnaujinimas, palaikymas ir pildymas aktualia informacija 
    Klausymo svarstymas atidėtas kitam valdybos posėdžiui, Dmitrij Radin pasisiūlė 
surinkti informaciją ir susistemintą medžiagą pateikti kitam valdybos posėdžiui.   
 
 
6. Visuotinio narių susirinkimo datos nustatymas. 
   SVARSTYTA skelbti 1-ąjį visuotinį narių susrinkimą 2022 m. sausio mėn. 7 d., 
jam neįvykus, 2-ąjį 2022 m. sausio mėn. 22 d. 
   PRIIMTA VIENBALSIAI 
 
 
7.  Atsakingo asmens, gyvenančio bendrijoje paskyrimas.  

SVARSTYTA Valdybos siūlymas Sergėjui Pavlovui, gyvenančiam bendrijos 
teritorijoje ir jam pačiam sutinkant, tapti bendrijos atsakingu asmeniu. Ketinama 
numatyti atlygį ir jį įtraukti į 2022 m. sąmatą. 

PRITARTA VIENBALSIAI 
 
8. Artimiausių valdybos posėdžių grafiko sudarymas 
    SVARSTYTA kito posėdžio data 2021 m. lapkričio mėn. 20 d, 11 val. 
    PRITARTA VIENBALSIAI 
 
9. Dėl galimybės nario mokestį ir tikslinius įnašus mokėti grynais pinigais  

Valdyba pažymi, kad norint mokėti grynais pinigais reikalinga kasininko 
pareigybė, nesant tokiai galimybei klausimas nesvarstytas. 
 
10.  Dėl tiekėjo Dmitrij Radin suteiktų paslaugų (atliktų darbų) Sodininkų bendrijai 
"Elektronika-3" fakto nustatymo ir apmokėjimo  
     Valdyba, norėdama nustatyti faktus bei išnagrinėti iki 2021-09-25 Valdybos 
priimtus sprendimus klausimo svarstymą atidėjo kitam valdybos posėdžiui. 
 
 
Posėdžio pirmininkė           Milda Jarušė 
 
 
Posėdžio sekretorius           Dmitrij Radin 


