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

susirinkimas vyksta Bendrijos teritorijoje prie tvenkinio, adresu Magnolijų 3-ioji g. 11, pradžia 12 
val. 

Bendrijoje yra 75 nariai. 
Dalyvauja 11 Bendrijos narių, išankstiniu būdu balsavo 4 Bendrijos nariai, iš viso dalyvių 

registracijos žurnale - 15 Bendrijos narių, kas sudaro 20 proc. visų Bendrijos narių. 
Apie visuotinį Bendrijos narių susirinkimą, datą ir vietą, darbotvarkę buvo ir yra skelbiama 

bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose, interneto puslapyje https://elektronika3.lt/, 
Vilniaus raj. savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt, siunčiama nariams el. paštu. 

  Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais buvo galima susipažinti interneto puslapyje 
https://elektronika3.lt/, buvo siunčiama el. paštu kartu su darbotvarke, paviešinta skelbimų lentose. 

Susirinkimo pirmininkas –  Milda Jarušė, susirinkimo sekretorius – Sergejus Pavlovas. 
 
DARBOTVARKĖ: 
 

1. Revizoriaus rinkimai 
2. Vidaus tvarkos atskirų straipsnių keitimas 
3. Dėl Magnolijų 2-osios gatvės tvarkymo/remonto darbų išlaidų kompensavimo Bendrijos nariui 

Dmitrij Radin 
4. Dėl besiribojančių sklypų savininkų, nepriklausančių Bendrijos teritorijai, besinaudojančių 

Bendrijos remontuotais keliais, bet nenorinčių prisidėti prie kelių remonto, Bendrijos galimybės 
kreiptis į teismą 

5. Dėl galimybės nemokamai išvalyti Bendrijos teritorijos mišką 
6. Kiti klausimai. 

 
Balsų skaičiavimo komisija išrinkta vienbalsiai. 
Pirmininkas: Viktoras Siliūnas  
Narys (sekretorius): Sergejus Pavlovas 
 
Dalyvauja 11 narių, 4 balsavo išankstiniu balsavimu, registruojami 15 Bendrijos narių balsai 
 
1. Revizoriaus rinkimai 
          SVARSTYTA: kandidatės Monikos Šiupinienės rinkimas revizore. 
          NUSPRĘSTA: išrinkti Moniką Šiupinienę revizore. 
          BALSAVO: už 15, prieš 0, susilaikė 0 
 
2. Vidaus tvarkos atskirų straipsnių keitimas 

SVARSTYTA: vidaus tvarkos atskirų straipsnių keitimas 
NUSPRĘSTA: pakeisti vidaus tvarkos taisyklių atskirus straipsnius  
BALSAVO: už 15, prieš 0, susilaikė 0 
 



1 narys išeina iš visuotinio susirinkimo, dalyvauja 10 narių, 4 balsavo išankstiniu balsavimu, 
registruojami 14 Bendrijos narių balsai. 

 
3. Dėl Magnolijų 2-osios gatvės tvarkymo/remonto darbų išlaidų kompensavimo Bendrijos nariui 

Dmitrij Radin. 
SVARSTYTA: Magnolijų 2-osios gatvės tvarkymo/remonto darbų išlaidų kompensavimo klausimas 
bendrijos nariui Dmitrij Radin. 
NUSPRĘSTA: kompensuoti 1200eur išlaidas už Magnolijos 2-osios gatvės tvarkymo/remonto 
darbus Bendrijos nariui Dmitrij Radin 
BALSAVO: už 9, prieš 4, susilaikė 1.  
 

4. Dėl besiribojančių sklypų savininkų, nepriklausančių Bendrijos teritorijai, besinaudojančių 
Bendrijos remontuotais keliais, bet nenorinčių prisidėti prie kelių remonto, Bendrijos galimybės 
kreiptis į teismą. 
SVARSTYTA: ar tikslinga Bendrijai kreiptis į teismą dėl besiribojančių sklypų savininkų, 
nepriklausančių Bendrijos teritorijai, besinaudojančių bendrijos remontuotais keliais, bet nenorinčių 
prisidėti prie kelių remonto. 
NUSPRĘSTA: nepavykus susitarti su savininkais sklypų, nepriklausančių Bendrijai, neprisidėjusiais 
prie gatvės remonto, bet besinaudojančiais Bendrijos remontuota Magnolijų 1-ąja gatve, kreiptis į 
teismą 
BALSAVO: už 12, prieš 0, susilaikė 2 
 

5.  Dėl galimybės nemokamai išvalyti Bendrijos teritorijos mišką 
SVARSTYTA: Bendrijos bendrojo naudojimo plotui priklausančios miško dalies išvalymo 
klausimas, pasamdant tuo užsiimančią bendrovę. 
NUSPRĘSTA: nevalyti Bendrijos teritorijos miško. 
BALSAVO: už 6, prieš 7, susilaikė 1. 
 
PRIDEDAMA: 
1. Balsų skaičiavimo žiniaraštis, 2 lapai; 
2. Išankstinio balsavimo biuleteniai 4 vnt, 15 lapų 
3. Dalyvių registracijos sąrašas, 1 lapas. 
 

 
Susirinkimo protokolas surašytas 1 egzemplioriumi  
 
 
 
Susirinkimo pirmininkas     Milda Jarušė 
 
 
Susirinkimo sekretorius     Sergejus Pavlovas 
 
 
 

 
  


