
SODININKŲ BENDRIJOS “ELEKTRONIKA-3” 
VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2021-12-17, Nr. V2-21-3 
 
 
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.   Dėl mokėjimų tiekėjams. 
2.   Dėl visuotinio susirinkimo datos koregavimo vietoje numatytos sausio mėn 7 d., 
keičiant sausio mėn. 8 d. ir atitinkamai pakartotinį vietoje sausio mėn. 22 d. keičiant 
sausio mėn. 23 d.  
3. Dėl visuotinio susirinkimo turinio nustatymo: 
           3.1 Revizoriaus rinkimai; 
           3.2 Vidaus tvarkos atskirų straipsnių keitimas; 
              3.3. Dėl buhalterio paslaugų pirkimo, numatant mėnesinį 70 eur/mėn mokestį; 
              3.4 Dėl ekspertavimo / interneto puslapio naujinimo/pildymo paslaugų pirkimo, 
numatant 100 eur mėn mokestį; 
            3.5 Dėl besiribojančių sklypų savininkų, nepriklausančių bendrijos teritorijai, 
besinaudojančių bendrijos remontuotais keliais, bet nenorinčių prisidėti prie kelių 
remonto, bendrijos galimybės kreiptis į teismą; 

   3.6. Dėl galimybės nemokamai išvalyti Bendrijos teritorijos mišką. 
4. Esamo interneto puslapio http://elektronika3.lt naujinimo, pildymo, padarymo 
prieinamu visiems vartotojams, naujų skyrių galimybės pvz metinės ataskaitos. 
5.      Dėl artimiausio valdybos posėdžio preliminarios datos nustatymo. 
 

1. SVARSTYTA mokėjimai tiekėjams 
Valdybos pirmininkė pristatė, kad pinigų sumokėti skolas sukaupta, o skolos 
2021-12-01 yra 1764,10 eur, iš jų UAB Gražėja 1183,30 eur ir UAB Krianta 
580,80 eur., taip pat reikia sumokėti buhalterei Aldonai Karlonienei 70,00 eur.  
PRITARTA sumokėti kreditoriams. 

 
2.  SVARSTYTA visuotinio susirinkimo datos koregavimas vietoje numatytos 2022 

m. sausio mėn 7 d., keičiant 2022 m. sausio mėn. 8 d. ir atitinkamai pakartotinį 
vietoje 2022 m. sausio mėn. 22 d. keisčiant 2022 m. sausio mėn. 23 d.  
PRITARTA visuotinio susirinkimo datos keitimui.  

    
3. SVARSTYTA visuotinio susirinkimo turinys: 

Pritarta revizoriaus rinkimams, vidaus tvarkos atskirų straipsnių keitimui, 
bendrijos teritorijos miško išvalymo klausimams ir galimybei kreiptis į teismą, 
dėl remontuojamų kelių išlaidų pasidalinimo. Atkreiptas dėmesys, kad 
paslaugų pirkimas, susijęs su bendrijos administravimu pajamų – išlaidų 
sąmatos ribose yra valdybos kompetencija ir kelti visuotiniame šių klausimų 
nėra būtinybės; iš naujo iškeltas D. Radin išlaidų apmokėjimo klausimas.  



      NUTARTA visuotiniam susirinkime kelti šiuos klausimus: 
3.1 Revizoriaus rinkimai; 
3.2 Vidaus tvarkos atskirų straipsnių keitimas; 
3.3 Dėl Magnolijų 2-osios gatvės tvarkymo/remonto darbų išlaidų 

kompensavimo bendrijos nariui Dmitrij Radin 
3.4 Dėl besiribojančių sklypų savininkų, nepriklausančių bendrijos 

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

3.5. Dėl galimybės nemokamai išvalyti Bendrijos teritorijos mišką. 
 

4. SVARSTYTA Esamo interneto puslapio http://elektronika3.lt naujinimo, pildymo, 
padarymo prieinamu visiems vartotojams, naujų skyrių galimybės. Dmitrij Radin 
pristatė puslapio atnaujinimo gaires. 
  

5. Artimiausių valdybos posėdžių grafiko sudarymas 
    NUTARTA kito posėdžio data 2022 m. vasario mėn. 4 d, 19 val. 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkė           Milda Jarušė 
 
 
Posėdžio sekretorius           Dmitrij Radin 


