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Susirinkimo pirmininkas – Judita Čekuolienė  

Susirinkimo sekretorė – Irena Getautienė  

Sodininkų narių yra  602, susirinkime dalyvauja 94 nariai. 

 

   Susirinkimo pirmininkas ir sekretorė išrinkti vienbalsiai. Balsų skaičiavimo komisiją 

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

visi balsavo vienbalsiai. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė sekančią darbotvarkę:  

DARBOTVARKĖ: 

1. „Gargždų švaros“ atstovo pasisakymas. 

2. Dėl revizijos komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo. 

3. Dėl valdybos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo. 

4. Dėl sąmatos už 2018 m. tvirtinimo. 

5. Dėl valdybos nario rinkimų. 

6. Dėl Tolupio gatvės remonto 

7. Dėl pakelių kanalų tvarkymo 

8. Dėl buvusio valdybos namelio 

9. Dėl apšvietimo prie stotelės. 

10. Dėl einamųjų klausimų.  

 

Už šią darbotvarkę visi sodo bendrijos nariai balsavo vienbalsiai. 

 

1. „Gargždų švaros“ atstovo pasisakymas.  

„Gargždų švaros“ atstovė p. Asta pageidavo, kad gatvelės atitiktų projektinį plotį ir 

nebūtų paliekami automobiliai pakelėse, bei šakos, kurios trukdo pravažiuoti spec. 

autotransportui, nebūtų kraunamos stambiagabaritės atliekos, padangos bei stiklas prie 

konteinerių. Per metus galima pastatyti 2 stambiagabaričius konteinerius. Taip pat 
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atstovė pasakė, kad visos atliekos , kurios nemetamos į konteinerius, turi būti vežamos į 

atliekų aikšteles.  Pirmininkas pasakė, kad pernai buvo atvežti 7 konteineriai, vietoj 

priklausančių 4. 

Klausimas: ar mokestis už stambiagabaričius konteinerius yra įskaičiuojamas 

gyventojams? 

Atstovė atsakė: taip. 

Klausimas: jeigu negyveni sode, ar reikia mokėti už šiukšles? 

Atstovė atsakė: taip. 

Klausimas: kadangi žiemą šiukšlės nevežamos, ar galima balandžio-gegužės mėnesiais 

vežti dažniau. 

 Atstovė atsakė: vežama pagal nustatytus grafikus. 

Klausimas: kada bus sąskaitos už šiukšles? 

Atstovė atsakė: sąskaitos bus pateiktos birželio mėnesį. 

Judita Čekuolienė pasakė, kad kol mes patys šiukšlinsime, tol nebus tvarkos, nes 

šiukšlės dedamos prie konteinerių, o konteineriai lieka tušti.  

2. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita už 2017 m.  

   Revizijos komisijos narė Audronė Galdikienė supažindino su lėšų panaudojimu per 

ataskaitinį laikotarpį. Revizijos ataskaita pridedama. 

 NUSPRĘSTA:  

  Sodo bendrijos nariai nutarė revizijos komisijos išlaidų ataskaitą už 2017 metus 

patvirtinti vienbalsiai . 

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov  pasakė, kad norint išieškoti skolas už elektrą arba už 

nario mokestį, reikia kreiptis į teismą. Teismai vyksta labai ilgai net iki 7 metų (dėl 

sklypo ribos nustatymo), todėl prašo sodininkų pritarimo, kad galėtų kreiptis į 

teisininką, kuris turi įdirbį sodo klausimais. 

Klausimas: ar nebūtų galima parduoti skolų tiems kurie jas superka ir atgauti pinigus? 

Pirmininkas atsakė, kad ne visos skolos yra perkamos. Su skolininkais yra pastoviai 

dirbama: siunčiami laiškai, skambinama telefonu ir važiuojama į įsiskolinusių 

sodininkų adresus. Sodo bendrijos narė p. Ilona pažadėjo padėti kaip kreiptis į teismą 

elektroniniu būdu.  

NUSPRĘSTA: 
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   Sodo bendrijos nariai nutarė  pirmininko iškeltą klausimą patvirtinti sekančiai: už - 

87, prieš – 2, susilaikė – 5. 

3.  SVARSTYTA. Valdybos ataskaita už 2017 metus. 

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov  pateikė ataskaitą apie valdybos veiklą už einamąjį 

laikotarpį. Valdybos ataskaita pridedama. 

 NUSPRĘSTA: 

   Sodo bendrijos nariai nutarė  valdybos ataskaitą už 2017 metus patvirtinti sekančiai: 

už balsavo 92, prieš – 0, susilaikė - 2. 

Siūlymas: apleisti sklypai turi nusišienauti 3 kartus per metus: iki 05.10, iki 06.20. ir iki 

08.20. Jeigu sklypų savininkai nevykdo šio nurodymo, tai bus samdoma įmonė, kuri 

atliks šiuos darbus, o  sąskaita pateikta sklypo savininkui arba perduodami viešosios 

tvarkos skyriui, kuris priims sprendimą. 

NUSPRĘSTA: 

 Sodo bendrijos nariai nutarė pritarti šiam pirmininko siūlymui vienbalsiai. 

4. SVARSTYTA. Sąmatos pristatymas ir patvirtinimas už 2018 metus. 

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pristatė 2018 metų sąmatą.. Sąmata pridedama.        

Judita Čekuolienė pasiūlė sodo mokestį už 2018 metus 3 eurus už arą. Kitas pasiūlymas 

palikti 4 eurus už arą. 

Už pasiūlymą, kad palikti 3 eurus už arą sodo bendrijos nariai balsavo sekančiai: už – 

77, prieš – 15, susilaikė – 2. 

      NUSPRĘSTA: 

Sodo mokestį už 2018 metus palikti 3 eurus už arą. Talkos mokestis – 10 eurų, 

įstojamasis mokestis į sodo bendriją – 50 eurų. 

Kadangi susidaro nenumatyta situacija, pirmininkas kreipėsi į susirinkimą, kad 

pasiūlytų kokia suma galėtų disponuoti be susirinkimo pritarimo su valdybos sprndimu. 

Judita Čekuolienė pasiūlė, kad sodo bendrijos nariai pritartų dėl 3000 eurų, kuriuos 

valdyba galėtų, reikalui esant, disponuoti. 

NUSPRĘSTA: 

   Sodo bendrijos nariai už siūlymą valdybai laisvai disponuoti 3000 eurų balsavo 

sekančiai: už – 64, prieš – 8, susilaikė – 2. 

5. SVARSTYTA. Valdybos nario  rinkimai. 

Pirmininkas pasiūlė į valdybą vietoj nesančio nario išrinkti Olesią Staškevičienę 
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      NUSPRĘSTA: 

      Sodo bendrijos nariai nutarė pritarti šiam pirmininko siūlymui ir balsavo sekančiai: 

už – 92, prieš – 0, susilaikė – 2. 

6. SVARSTYTA. Tolupio gatvės remontas. 

Šiuo klausimu turėjo pasisakyti valdybos narys Arūnas Selenis, kuris rinko informaciją 

ir turėjo pateikti susirinkime, tačiau Arūnas Selenis dėl pateisinamų priežasčių negalėjo 

atvykti į susirinkimą. 

      NUSPRĘSTA: 

      Neatvykus valdybos nariui Arūnui Seleniui šio klausimo nesvarstyti. 

7. SVARSTYTA.  Pakelių kanalų tvarkymas. 

         Sodo bendrijos narys pasakė, kad grioviai yra apleisti, vieni šienauja tvarkingai, kiti 

ne, todėl pasiūlė, kad visi mokėtų talkos mokestį už tuos pinigus samdyti techniką, kuri 

sutvarkytų  visus griovius. Pirmininkas pasakė, kad jis pats su valdybos nariais apžiūrės 

visus griovius, įvertins jų stovį ir spręs kaip juos sutvarkyti. 

      NUSPRĘSTA: 

           Palikti valdybai nuspręsti dėl kanalų tvarkymo. Sodo bendrijos nariai nutarė 

pritarti šiam pirmininko siūlymui ir balsavo sekančiai: už – 85, prieš – 1, susilaikė – 8. 

8. SVARSTYTA.  Buvusio valdybos namelio klausimas. 

Pirmininkas pasiūlė parduoti namelį už pradinę kainą 300 eurų ir tuo pinigus skirti 

sklypo „A“ tvarkymui. 

      NUSPRĘSTA: 

   Sodo bendrijos nariai nutarė  pirmininko iškeltą pasiūlymą patvirtinti sekančiai: už - 

93, prieš – 0, susilaikė – 1. 

9. SVARSTYTA. Apšvietimas prie stotelės. 

Judita Čekuolienė paklausė, ar reikalinga įrengti apšvietimą prie stotelės. 

      NUSPRĘSTA: 

   Sodo bendrijos nariai nutarė šį  iškeltą pasiūlymą patvirtinti sekančiai: už - 88, prieš – 

5, susilaikė – 1. 

10. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Pirmininkas iškėlė klausimą dėl kamerų įrengimo. Pridedami 3 komerciniai pasiūlymai, 

pasirinkta mažiausia kaina. 

 NUSPRĘSTA: 
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Sodo bendrijos nariai nutarė šį  iškeltą pasiūlymą patvirtinti sekančiai: už - 78, prieš – 4, 

susilaikė – 12. 

Klaipėdos rajono tarybos narys atsakė į sodo bendrijos narių iškeltus klausimus dėl 

kelio asfaltavimo ir Kiškėnų kaimo bendruomenės įkūrimo. 

       Pirmininkas paklausė kuo skiriasi Birbinčių kaimo gyventojas nuo Kiškėnų kaimo   

gyventojo.  Klaipėdos rajono tarybos narys Vaclovas Macijauskas atsakė, kad niekuo. 

Tada pirmininkas paklausė kodėl jis ir kiti deklaravę gyvenamąją vietą Kiškėnų kaime 

turėtų savo lėšomis remontuoti kelią, greideriuoti, laistyti, išlaikyti pirmininką, 

buhalterę, nors mokesčius mokame valstybei vienodai. Vaclovas Macijauskas atsakė, 

kad tai nelygybė ir diskriminacija, tačiau šis klausimas galėtų būti sprendžiamas seime. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė Judita Čekuolienė 

 

Susirinkimo sekretorė Irena Getautienė 


