
SODININKŲ BENDRIJOS „ELEKTRONIKA-3“ 
 

PAKARTOTINIO VISUOTINIO  NARIŲ SUSIRINKIMO 
 

PROTOKOLAS 
 
 

2018-06-02   Nr.2 
Vilniaus raj. sav., Riešės sen., Purnuškių k. 

 
Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ (toliau - Bendrija) pakartotinis visuotinis narių 

susirinkimas vyksta S/B „Elektronika-3“ teritorijoje prie tvenkinio, adresu Magnolijų 3-ioji g. 11, 
pradžia 11 val. 

Sodininkų bendrijoje yra 94 nariai. 
Dalyvauja 33 bendrijos nariai arba 35,11 proc. visų bendrijos narių (Dalyvių sąrašas 

pridedamas). Susirinkime dalyvauja 33 nariai. Pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų 
įstatymo 16 str. 10 p. pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. 

 
Apie Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ narių susirinkimą, datą ir vietą, darbotvarkę buvo 

skelbiama bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose, Vilniaus raj. savivaldybės interneto 
svetainėje: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Plačiau/7527  

 
  Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais buvo galima susipažinti: Vilniaus raj., 

Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-ioji g. 16. 
Vienbalsiai tvirtinami susirinkimo pirmininkas – Viktoras Siliūnas, susirinkimo sekretorius –

Sergejus Pavlovas, atsakingas už balsų skaičiavimą asmuo – Sergejus Pavlovas. 
 
Darbotvarkė: 

1. Naujų įstatų tvirtinimas, bendrijos buveinės adreso nustatymas;  
2. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas; 
3. Revizoriaus rinkimas;                              
4. Kiti klausimai. 

  
 
1. SARSTYTA. Naujų įstatų tvirtinimas, bendrijos buveinės adreso nustatymas. 

Susirinkimo pirmininkas dar kartą pristatė Įstatų projektą, taip pat buvo pasiūlyta buveinės 
adresui su savininko sutikimu suteikti šį:  
Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-oji g. 16.  

Siūloma: 
1.1. Nustatyti, kad Bendrijos buveinė keičiama sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, 

kuris registruojamas Juridinių asmenų registre. 
1.2. Nustatyti, kad bendrijos finansiniai metai yra: pradžia gegužės 1 d., pabaiga kitų metų 

balandžio 30 d. 
1.3. Nustatyti, kad bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 5 

(penki). 
1.4. Nustatyti, kad Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 (trejų) 

metų kadencijai. 
1.5. Nustatyti, kad Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizorius.  
1.6. Nustatyti, kad revizorius renkamas narių susirinkime 3 (trejų) metų kadencijai. 
1.7. Siūloma patvirtinti naujus Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ įstatus. 

 



NUTARTA.  
1.1. Nustatyti, kad Bendrijos buveinė keičiama sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, 
kuris registruojamas Juridinių asmenų registre. 
1.2. Nustatyti, kad bendrijos finansiniai metai yra: pradžia gegužės 1 d., pabaiga kitų metų 
balandžio 30 d. 
1.3. Nustatyti, kad bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba, jos narių skaičius yra 5 
(penki). 
1.4. Nustatyti, kad Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 (trejų) 
metų kadencijai. 
1.5. Nustatyti, kad Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizorius.  
1.6. Nustatyti, kad revizorius renkamas narių susirinkime 3 (trejų) metų kadencijai. 
1.7. Patvirtinti naujus Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ įstatus. 

BALSUOTA: Už: 31 Prieš: 1 Susilaikė: 1 
 

1.8. Siūloma nustatyti Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ buveinės adresą:  
Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-oji g. 16.  

 NUTARTA. Nustatyti Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ buveinės adresą:  
 Vilniaus raj., Riešės sen., Purnuškių k., Magnolijų 3-oji g. 16. 

BALSUOTA: Už: 33 Prieš: 0 Susilaikė: 0 
 
1.9. Siūloma įgalioti naujai išrinktą Bendrijos valdybos pirmininką pasirašyti patvirtintus įstatus ir 
atlikti visus būtinus veiksmus Bendrijos įstatų įregistravimui JAR. 

NUTARTA. Įgalioti naujai išrinktą Bendrijos valdybos pirmininką pasirašyti patvirtintus 
įstatus ir atlikti visus būtinus veiksmus Bendrijos įstatų įregistravimui JAR. 

BALSUOTA. Už: 33 Prieš: 0 Susilaikė: 0 
  
2. SVARSTYTA. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas. 

Pagal naujai patvirtintus Bendrijos įstatus Bendrijos valdybą sudaro 5 nariai, kurie yra 
renkami 3 metų kadencijai. Buvo pasiūlyti asmenys į valdybos narius: Sergejus Pavlovas, Viktoras 
Siliūnas, Kšištof Taraškevič, Tomas Stonys, Vitalijus Šiupinys. Balsuojama už pateiktą valdybos 
sąrašą.  

 
2.1. NUTARTA. Išrinkti ir patvirtinti Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ valdybą su pasiūlytais 
kandidatais: Sergejus Pavlovas, Viktoras Siliūnas, Kšištof Taraškevič, Tomas Stonys, Vitalijus 
Šiupinys. 

BALSUOTA: Už: 32 Prieš: 0 Susilaikė: 1 
2.2. Valdybos pirmininku buvo pasiūlyti: Sergejus Pavlovas, Tomas Stonys, Viktoras Siliūnas. 

Sergejus Pavlovas ir Viktoras Siliūnas atsisakė kandidatuoti į valdybos pirmininkus. Siūloma 
balsuoti už Tomą Stonį. 
NUTARTA. Išrinkti valdybos pirmininku Tomą Stonį. 
BALSUOTA: Už: 31 Prieš: 0 Susilaikė: 2 

2.3. Siūloma įgalioti naują valdybos pirmininką Tomą Stonį pasirašyti naujus Bendrijos įstatus ir 
juos įregistruoti JAR. 
NUTARTA. Įgalioti naują valdybos pirmininką Tomą Stonį pasirašyti naujus Bendrijos įstatus ir 
juos įregistruoti JAR. 

BALSUOTA. Už: 33 Prieš: 0 Susilaikė: 0 
 
3. SVARSTYTA. Revizoriaus rinkimas. 

Pagal naujai patvirtintus Bendrijos įstatus Bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja 
revizorius, kuris yra renkamas 3 metų kadencijai. Buvo pasiūlyti asmenys į revizorius: Heronim 
Olenkovič ir Regina Ona Raliūgienė. Balsuojama už kiekvieną atskirai. 

NUTARTA. Išrinkti revizoriumi Reginą Oną Raliūgienę. 
BALSUOTA už Reginą Oną Raliūgienę: Už: 31 Prieš: 0 Susilaikė: 0 
BALSUOTA už Heronim Olenkovič: Už: 2 Prieš: 0 Susilaikė: 0 

 



4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
Nariai iškėlė tokius klausimus: 
 Dėl apleistų sklypų, jų tvarkymo klausimo, įpareigojimo savininkų susitvarkyti; 
 Dėl kelių asfaltavimo; 
 Dėl kreipimosi į valdybą/valdybos pirmininką tvarkos. 
Susirinkimo pirmininkas trumpai paaiškino, kad šie klausimai bus svarstomi ir sprendžiami 

kituose susirinkimuose, valdybos posėdžiuose, bus ieškoma sklypų savininkų ir prašoma jų 
susitvarkyti sklypus, nušienauti/nupjauti žolę ir pan.; tai pat bus priimta ir paskelbta elektroniniais 
paštais, telefonais kreipimosi į valdybos pirmininką tvarka.  

NUTARTA. Sukurti individualų Sodininkų bendrijos „Elektronika-3“ elektroninį paštą ir 
informuoti narius. 

 
Susirinkimo protokolas surašytas 3 egzemplioriais. 
 

Susirinkimo pirmininkas                                        Viktoras Siliūnas 
      

Susirinkimo sekretorius                                          Sergejus Pavlovas                                                                                           


