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Susirinkimo pirmininkas – Gražvydas Kasmauskis 

Susirinkimo sekretorė – Irena Getautienė  

Susirinkime dalyvauja 72 nariai. 

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė sekančią darbotvarkę:  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimo. 

2. Dėl susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimo 

3. Dėl valdybos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo 

4. Dėl revizijos komisijos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

5. Dėl bendrijos sąmatos ir mokesčių už 2021 m. tvirtinimo. 

6. Dėl bendrijos valdybos narių rinkimų. 

7. Dėl revizijos komisijos nario rinkimo. 

8. Dėl balsavimo rezultatų paskelbimo dėl Sodų g. asfaltavimo 

9. Dėl einamųjų klausimų.  

 

Už šią darbotvarkę visi sodo bendrijos nariai balsavo vienbalsiai. 

 

1. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas. 

Buvo pasiūlyta balsų skaičiavimo komisiją išrinkti iš dviejų asmenų.  

NUSPRĘSTA: 

Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Aldoną Skutulienę ir Juozą Narbutą. Už šią 

komisiją sodo bendrijos nariai balsavo vienbalsiai. 

2. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimai. 

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov susirinkimo pirmininku pasiūlė išrinkti Gražvydą 

Kasmauskį, o susirinkimo sekretore išrinkti Ireną Getautienę 

NUSPRĘSTA: 
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Susirinkimo pirmininku išrinkti Gražvydą Kasmauskį, o susirinkimo sekretore išrinkti 

Ireną Getautienę. Už šiuos kandidatus sodo bendrijos nariai balsavo vienbalsiai. 

3. SVARSTYTA. Valdybos pirmininko ataskaita už 2020 m. 

      Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov  pateikė ataskaitą apie valdybos veiklą už einamąjį        

laikotarpį. Valdybos ataskaita pridedama. 

     NUSPRĘSTA:  

      Sodo bendrijos nariai valdybos ataskaitą už 2020 m. patvirtino vienbalsiai . 

4. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita už 2020 metus. 

      Revizijos komisijos narė  Genutė Bartkuvienė supažindino su lėšų panaudojimu per 

ataskaitinį laikotarpį. Revizijos komisijos ataskaita pridedama. 

NUSPRĘSTA: 

  Sodo bendrijos nariai nutarė  revizijos komisijos ataskaitą už 2020 metus patvirtinti 

vienbalsiai. 

5. SVARSTYTA. Bendrijos sąmatos ir mokesčių tvirtinimas už 2021 metus. 

   Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pristatė 2021 metų sąmatą.. Sąmata pridedama. Buvo  

pasiūlyta sodo mokestį už 2021 metus 3 eurus už arą. Kitas pasiūlymas palikti 4 eurus 

už arą. 

         NUSPRĘSTA: 

   Sodo mokestį, talkos mokestį ir stojamąjį mokestį už 2021 metus palikti tokius kokie 

ir buvo: sodo mokestis - 4 eurai už arą, talkos mokestis – 10 eurų, įstojamasis mokestis į 

sodo bendriją – 50 eurų.   Sodo bendrijos nariai  balsavo sekančiai: už – 70, susilaikė – 

2. 

6.  SVARSTYTA. Bendrijos valdybos narių  rinkimai. 

  Bendrijos nariai  pasiūlė į valdybą vietoj nesančių narių išrinkti Nijolę Bytautienę ir 

Joną Razgų. 

         NUSPRĘSTA: 

   Sodo bendrijos nariai nutarė pritarti šiam  siūlymui ir balsavo vienbalsiai. 

7.  SVARSTYTA. Revizijos komisijos nario rinkimai. 

    Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasiūlė į revizijos komisiją išrinkti Sigitą Bielskienę 

         NUSPRĘSTA: 

      Sodo bendrijos nariai nutarė pritarti šiam pirmininko siūlymui ir už Sigitą 

Bielskienę balsavo vienbalsiai. 
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8.  SVARSTYTA.  Balsavimo rezultatų paskelbimas dėl Sodų g. asfaltavimo.  

       Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov paskelbė, kad už gatvės asfaltavimą pasirašė 284 nariai,     

57 prieš. Už gatvės asfaltavimą reikia surinkti 333 bendrijos narių parašus. 

        NUSPRĘSTA: 

  Toliau rinkti informaciją ir jeigu leis aplinkybės, sekantį susirinkimą dėl gatvės 

asfaltavimo organizuoti sodų teritorijoje. Sodo bendrijos nariai nutarė pritarti šiam 

pirmininko siūlymui ir balsavo vienbalsiai. 

9.  SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Bendrijos nariai pasiūlė išsiųsti pirmininkui savo el. paštus, kad jis galėtų pranešti, kai 

bus balsavimas dėl kelio asfaltavimo. Taip pat pasiūlė pereiti per sodo sklypus ir 

surinkti parašus dėl kelio asfaltavimo. 

NUSPRĘSTA: 

       Pirmininkas Nikolaj Gorčiakov pasakė, kad pasikonsultuos su teisininku kokiu būdu 

būtų galima organizuoti balsavimą dėl kelio asfaltavimo. Taip pat pirmininkas pasakė, kad 

ieškos galimybių kaip sudrausminti apleistus sklypus. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas Gražvydas Kasmauskis, 

 

Susirinkimo sekretorė Irena Getautienė 


