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Klaipėda 
 

 

Susirinkimo pirmininkas – S. Paulauskas  

Susirinkimo sekretorė – I. Getautienė  

Susirinkime dalyvauja 144 nariai. 

 

   Susirinkimo pirmininkas ir sekretorė išrinkti vienbalsiai. Balsų skaičiavimo komisiją 

pasiūlyta rinkti iš 2-jų asmenų: Remigijų Tarvydą ir Joną Razgų. Už šią komisijos sudėtį 

visi balsavo vienbalsiai. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė sekantį darbotvarkės klausimų 

laiko reglamentą: darbotvarkės klausimai po 25 min., pasisakymams po 3 min., susirinkimą 

baigti po 2 val. Už tokį laiko reglamentą ir darbotvarkę visi nariai balsavo sekančiai: už 

balsavo 139, prieš – 1, susilaikė – 4. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujų įstatų pristatymo ir priėmimo. 

2. Dėl naujų vidaus tvarkos taisyklių pristatymo ir priėmimo. 

3. Dėl pritarimo kelio asfaltavimo projektui. 

4. Dėl revizijos komisijos ataskaitos už 2015 m. tvirtinimo. 

5. Dėl valdybos ataskaitos už 2015 m. tvirtinimo. 

6. Dėl sąmatos už 2016 m. tvirtinimo. 

7. Dėl valdybos ir pirmininko rinkimų. 

8. Dėl revizijos komisijos rinkimų. 

9. Dėl einamųjų klausimų. 

 

1. SVARSTYTA. Naujų įstatų pristatymas ir priėmimas. 

   Valdybos narė Judita Čekuolienė  pristatė naujus įstatus, nes įstatai privalo keistis kas 

5-8 metai, todėl seni nebetinka. Nauji įstatai pridedami. Judita Čekuolienė pasiūlė rinkti 

valdybą iš 5 narių, nes darbas su 9 nariais nekonstruktyvus. Pirmininkas pasiūlė palikti 

valdybos narių skaičių -9. 
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Sodo bendrijos nariai balsavo sekančiai: už 5 valdybos narius - 17, už 9 narius – 127. 

      NUSPRĘSTA:  

      Sodo bendrijos nariai nutarė  valdybą rinkti iš 9 narių ir pritarti naujų įstatų priėmimui. 

2. SVARSTYTA. Naujų vidaus tvarkos taisyklių pristatymas ir priėmimas.  

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov  pristatė naujas vidaus tvarkos taisykles. Vidaus 

tvarkos taisyklės pridedamos. Pirmininkas priminė, kad mokesčius reikia susimokėti iki 

einamų metų rugsėjo 1 dienos. Taip pat priminė, kad deginti šakas soduose galima tik 

laikantis priešgaisrinės saugos taisyklių. Draudžiama deginti atvira ugnimi, bet galima 

šakas, žoles ir lapus vežti į mišką. 

NUSPRĘSTA:  

Sodo bendrijos nariai nutarė priimti naujas vidaus tvarkos taisykles patvirtinti sekančiai: 

už balsavo 141, prieš – 3, susilaikė – 0. 

3. SVARSTYTA. Pritarimas kelio asfaltavimo projektui.  

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasisakė apie kelio asfaltavimo projektavimo darbus 

Tolupio ir Sodų gatvėse. Pardavus UAB „Lesto“ elektros tinklus, gauta pinigų, kuriuos 

būtų galima panaudoti kelių asfaltavimo projektui. Tai būtų pradžia kelio asfaltavimui. 

Valdybos narys Saulius Plungė pristatė  projektavimo darbų sąrašą: topografinės 

nuotraukos atlikimas, inžinerinių tinklų padėties įvertinimas, geologinių grežinių 

Tolupio gatvėje 15 vnt, o Sodų gatvėje – 7 vnt išgręžimas. Tolupio gatvės projektavimo 

darbų kaina apie 20000 Eur su PVM, o Sodų gatvės – apie 12000 Eur su PVM. Judita 

Čekuolienė pasakė, kad tokie projektai yra jau  šeši pateikti savivaldybei, todėl mes su 

šiuo projektu  būsime tik septinti ir pasiūlė pagalvoti ir neskubėti. 

 NUSPRĘSTA:  

   Sodo bendrijos nariai nutarė nepritarti kelio asfaltavimo projektui, atidėti svarstymą 

vėlesniam laikui ir balsavo sekančiai: už balsavo - 56, prieš – 65. 

4. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita už 2015 m. ir išlaidų tvirtinimas. 

   Revizijos komisijos narė Marytė. Januška supažindino su lėšų panaudojimu per 

ataskaitinį laikotarpį. Revizijos ataskaita pridedama. 

 NUSPRĘSTA:  

  Sodo bendrijos nariai nutarė revizijos komisijos išlaidų ataskaitą už 2015 metus 

patvirtinti sekančiai: už balsavo 138, prieš – 4, susilaikė - 2. 
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5.  SVARSTYTA. Valdybos ataskaita už 2015 metus. 

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov  pateikė ataskaitą apie valdybos veiklą už einamąjį 

laikotarpį. Valdybos ataskaita pridedama. 

 NUSPRĘSTA: 

   Sodo bendrijos nariai nutarė  valdybos ataskaitą už 2015 metus patvirtinti sekančiai: 

už balsavo 139, prieš – 0, susilaikė - 5. 

6. SVARSTYTA. Sąmatos  už 2016 metus tvirtinimas. 

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pristatė 2016 metų sąmatą.. Sąmata pridedama.        

Sodo mokestį pasiūlė 4 eurus už arą. Pirmininkas pasiūlė iš naujo pasitvirtinti mokestį 

už talką. Sodininkai pasiūlė 3 variantus: 3 eurai, 5 eurai ir 10 eurų. Taip pat buvo 

pasiūlyta, kad ne bendrijos narys moka tuos pačius mokesčius kaip ir bendrijos narys. 

NUSPRĘSTA: 

   Sodo bendrijos nariai nutarė už 2016 metus patvirtinti sodo mokestį 4 eurus už arą. 

Talkos mokestį  patvirtinti 3 eurus. Ne bendrijos narys moka tuos pačius mokesčius 

kaip ir bendrijos narys.  Už šiuos pasiūlymus balsavo vienbalsiai.                                                  

7. SVARSTYTA. Valdybos ir pirmininko rinkimai. 

Į valdybą pasiūlyti sekantys nariai: 

7.1. Nikolaj Gorčiakov 

7.2. Egidijus Bagdonas 

7.3. Jonas Razgus 

7.4. Judita Čekuolienė 

7.5. Saulius Plungė 

7.6. Arūnas Selenius 

7.7. Šarūnas Klasavičius 

7.8. Remigijus Tarvydas 

7.9. Lijana Jankienė  

Į pirmininko pareigybę pasiūlyti sekantys nariai: 

 7.1.1. Nikolaj Gorčiakov 

 7.1.2.Judita Čekuolienė 

 7.1.3.Remigijus Tarvydas 

 7.1.4.Egidijus Bagdonas 
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Kadangi į pirmininko pareigas buvo pasiūlyti 4 kandidatai, susirinkimo pirmininkas 

Stanislovas Paulauskas pasiūlė kiekvienam kandidatui prisitatyti ir pasisakyti po 2 

minutes apie planuojamus darbus. 

Kandidatai pasisakė sekančiai: 

    Nikolaj Gorčiakov: sutvarkyti gerbūvį, šalikeles, aptverti konteinerius, aplinkui turi 

būti išklota plytelėmis, įkurti biblioteką, internetinę svetainę. 

   Judita Čekuolienė: reikia taupyti pinigus, stengtis gyventi geriau, išieškoti skolas 

įstatymų numatyta tvarka. 

   Remigijus Tarvydas atsiėmė kandidatūrą. 

   Egidijus Bagdonas atsiėmė kandidatūrą. 

      NUSPRĘSTA: 

      Sodo bendrijos nariai nusprendė balsuoti už visą valdybos narių pasiūlytą sąrašą, visi     

balsavo vienbalsiai. Už Juditą Čekuolinę balsavo 41 narys, už Nikolaj Gorčiakov -67 nariai. 

Balsų dauguma pirmininku išrinktas Nikolaj Gorčiakov. 

8. SVARSTYTA. Revizijos komisijos rinkimai. 

Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasiūlė revizijos komisiją išrinkti iš 3-jų asmenų. Buvo 

pasiūlyti sekantys kandidatai: 

8.1. Rita Martinkienė 

8.2. Audronė Jaronienė 

8.3. Ieva Leonavičiūtė 

      NUSPRĘSTA: 

      Sodo bendrijos nariai nusprendė balsuoti už visą revizijos komisijos narių pasiūlytą 

sąrašą, visi balsavo vienbalsiai.  

9.  Einamieji klausimai. 

      9.1.  Remigijus Tarvydas paklausė, kodėl visuose soduose jaučiamas labai stiprus mėšlo       

kvapas.  Nikolaj Gorčiakov atsakė, kad šalia yra įregistruotas ekologinis ūkis, kuris 

nenaudoja mineralinių trąšų, o tiktai mėšlą ir srutas daržovių auginimui. 

      NUSPRĘSTA: 

     Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov įsipareigojo gamtos apsaugoje sužinoti kokiu būdu     

galima sumažinti nemalonų kvapą. 

      9.2.  Vienas iš bendrijos narių pasiūlė užpilti žvyrą ant kelio, kuris eina per mišką. Buvo 

paklausta kiek reikia pinigų, tačiau konkreti suma buvo nežinoma. Susirinkimo pirmininkas 
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pasiūlė už šį klausimą nebalsuoti, nes jis neparuoštas. Nikolaj Gorčiakov pasakė, kad šis 

kelias ne sodo bendrijos, todėl pirmoje eilėje pasiūlė užsipilti sodo bendrijos kelią, kuris 

turi būti pilamas kas trejus metus, o jau praėjo keturi.   

NUSPRĘSTA: 

Sodo bendrijos kelią pradėti pilti spalio mėnesį tam skiriant 6000 eurų. Šiuos 

pinigus išsireikalaujant iš skolininkų. 

9.3. Bendrijos nariai nepatenkinti, kad nemažai mašinų sodo gatvėmis važinėja 

dideliu greičiu. 

NUTARTA: Dar kartą priminti bendrijos nariams sodo teritorijoje neviršyti 30 km/h 

greičio. 

 

Susirinkimo pirmininkas Stanislovas Paulauskas 

 

Susirinkimo sekretorė Irena Getautienė 


