
SODININKŲ BENDRIJOS „ELEKTRONIKA-3” 
VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2021-11-20, Nr. V2-21-2 
 
 
Posėdžio pirmininkas: Milda Jarušė 
Posėdžio sekretorius: Irena Svidinskienė 
Dalyvauja valdybos nariai: Milda Jarušė, Irena Svidinskienė, Virgilius Pliaukštė (3/5), pakviestas 
bendrijos narys Sergejus Pavlovas 
Nedalyvaujant valdybos sekretoriui Dmitrij Radin, posėdžio sekretorė Irena Svidinskienė. 
 
Darbotvarkė: 
      1.   Dėl mokėjimų tiekėjams. 

2. Dėl atsakingo asmens Sergejaus Pavlovo kuro išlaidų kompensavimo. 
3. Dėl 2022 m. pajamų – išlaidų sąmatos ruošimo termino nustatymo. 
4. Dėl besiribojančių sklypų savininkų, nepriklausančių bendrijos teritorijai, 

besinaudojančių bendrijos remontuotais keliais, bet nenorinčių prisidėti prie kelių 
remonto, galimybės kreiptis į teismą. 

5. Dėl tikslingumo bendrijai įsigyti bendrojo naudojimo, valstybei priklausantį (-čius) 
bendrijos valdomą (-us) sklypą (-us) 

6. Dėl išorinių bendrijos ribų paženklinimo tikslingumo. 
7. Dėl galimybės nemokamai išvalyti Bendrijos teritorijos mišką. 
8. Dėl artimiausio valdybos posėdžio preliminarios datos nustatymo. 

 
 
1. Mokėjimai tiekėjams. 
SVARSTYTA. Atsiskaitymas už buhalterines paslaugas, ilgalaikių skolų dalinis mokėjimas. 
NUTARTA VIENBALSIAI: iš bendrijos sąskaitoje esančių lėšų dalinai sumokėti UAB Gražėja 
3300 eur ir Aldonai Karlonienei 70 eur už paslaugas. 
    
2. Dėl atsakingo asmens Sergejaus Pavlovo kuro išlaidų kompensavimo. 
SVARSTYTA: kompensuoti patiriamas kuro išlaidas, tačiau atsižvelgiant į naudos – kaštų 
analizę, nuspręsta ne kompensuoti išlaidas, o pirkti ekspertavimo paslaugas. 
NUTARTA VIENBALSIAI: teikti ekspertavimo paslaugų pirkimo klausimą 2022 m. sausio mėn. 
visuotiniam susirinkimui. 
 
3.  Dėl 2022 m. pajamų – išlaidų sąmatos rengimo termino nustatymo. 
SVARSTYTA pajamų – išlaidų sąmatos rengimas sausio arba balandžio mėnesių numatomiems 
visuotiniams susirinkimams. 
NUTARTA VIENBALSIAI: rengti sąmatą balandžio mėnesio visuotiniam narių susirinkimui. 
 
4. Dėl besiribojančių sklypų savininkų, nepriklausančių bendrijos teritorijai, besinaudojančių 
bendrijos remontuotais keliais, bet nenorinčių prisidėti prie kelių remonto, galimybės kreiptis į 
teismą. 
SVARSTYTA. Galimybės dėl minėtų besiribojančių sklypų savininkų prisidėjimo, poveikio 
priemonės, teisniai keliai.  
NUTARTA VIENBALSIAI: Teikti klausimą sausio mėnesio visuotiniam narių susirinkimui. 
 



 
 
5.  Dėl tikslingumo bendrijai įsigyti bendrojo naudojimo, valstybei priklausantį (-čius) bendrijos 
valdomą (-us) sklypą (-us). 
SVARSTYTA Bendrijos finansinės galimybės bei klausimo galimas aktualumas. 
NUTARTA VIENBALSIAI: įtraukti šį klausimą svarstyti numatomame balandžio mėnesio 
visuotiniame narių susirinkime. 
 
6. Dėl bendrijos išorinių ribų paženklinimo tikslingumo. 
SVARSTYTA. Bendrijos išorinių ribų paženklinimas. 
NUTARTA VIENBALSIAI: neženklinti, tačiau pakabinti bendrijos planą skelbimų lentoje. 
 
7. Dėl galimybės nemokamai išvalyti Bendrijos teritorijos mišką. 
SVARSTYTA. Galimybė kreiptis į įmonę, užsiimančia miško išvalymu. 
NUTARTA VIENBALSIAI: pateikti klausimą svarstyti numatomame sausio mėnesio 
visuotiniame narių susirinkime.  
 
8. SVARSTYTA. Artimiausio valdybos posėdžio preliminarios datos nustatymas. 
NUTARTA VIENBALSIAI: kito posėdžio preliminari data 2021 m. gruodžio mėn. 17 d, 19 val. 
  
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkė           Milda Jarušė 
 
 
Posėdžio sekretorė              Irena Svidinskienė 


