\
Sodininkq bendrijos "ZARA" nariq

Visuotinio ataskaitinio susirinkimo, ivykusio 2019 -06-29

PROTOKOLAS
Visuotinis sodq bendrij os"Lara" susirinkimas vedamas vadovaujantis sodo bendrijos
istatais.
Susirinkimui pirmininkavo - Arunas Asipauskas
Susirinkimuisekretoriavo - JaninaAntanavidiene
Balsq skaidiavimo komisija: Marija Jakubeniene, Alina Dambrauskiene, Irena Gudiskyte,
Modestas IndriliDnas
Sodq bendrij a "Zara" brt'. 298 narius
Dalyvavo: 48 sodq bendrijos nariai.

ir naudotoj us -

267 narius.

Darbotvarke:

Valdybos ataskaita
2. Slb ,,Lara" flkines-finansines veiklos revizijos komisijos ataskaita
3. s/b ,,Zara" dalinis istatq pakeitimas
4. fmokq nustatymas bendrijos nariams ir ne nariams2020 metams
5. I5laidq s4matos 2020 metams tvirtinimas
6. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
1.

1. SVARSTYTA. Valdybos

ataskaita. Valdybos pirmininko Vytauto Tamulionio

prane5imas.

NUTARTA. Pradeti tvarkyi tris s/b ,,Lara" gatves: Zaros2-oji,l,aros 18-oji, i,arosT-oji.
Sios gatves yra pagrindines, nes jos ribojasi su keliu Suderve Mai5iagala. Kitos gatves
yra Salutines, ir jos bus tvarkomos, kai atsiras finansines galimybes.
Balsavimo rezultatar: pritarta bendru sutarimu, pries - nebuvo.

2. SVARSTYTA. Sh ,,Zara" ukines-finansines veiklos revizijos komisijos
Albino iiurlio pranesimas. (Revizijos aktas pridedamas).

ataskaita.

NUTARTA. Sillyti naujai i5rinktai sh ,,Lara'o valdybai:
1. Kartu su Vilniaus rajono savivaldybe sprgsti priimtq jos Zinion gatviq remonto
klausim4, prieSingu atveju apsvarstyti galimybg del nuobaudos iSsireikalavimo kartu su
teisesauga del Vilniaus rajono savivaldybes nevykdymo teismo sprendimo ,,Del keliq
netvarkymo".
2. Karftt su teisesauga i5reikalauti i5 bul.usios s/b ,,Lara" valdybos pirmininkes Reginos
GirdZiuvienes buvusiq teismq bylas.
3. Sukurti slb,,Lara" interneting svetaing.

Balsavimo rezuh.alai uZ-bendru sutarimu, prie5 -nebuvo.

3. SVARSTYTA. slb ,,Zara" dalinis istatq pakeitimas.

NUTARTA:
3.1.fstatr421 punkt4i5destytitaip:,,bendrijosvaldybarenkamaiSpenkiqnariqtrijqmetq
laikotarpiui;
3.2. {statq 22 punktE iSdestyti taip: ,,visuotinis bendrijos nariq susirinkimas i5 i5rinktq
valdybos nariq i5renka valdybos pirminink4, o valdybos pirmininkas vadovauja
valdybai";
3.3. fstatq 24 punkte i5braukti sakini -,,Informacij4 apie susirinkim4 kiekvienas bendrijos
narys turi gauti ra5tu ne veliau kaip prie5 5 dienas iki susirinkimo.";

3.4. fstatq 26 punkt4 i5destyti taip: ,,bendrijos nariq sprendimai del le5q skolinimosi, del
bendrijos reorganizavimo, pertvark5rmo ar likvidavimo yra teiseti, jei uZ juos balsuoja
daugiau kaip 213 bendrijos nariq";
3.5. fstatq 38 punkt4 i5destyti taip: ,,bendrijos valdyba,Ill0 bendrijos nariq ar revizijos
komisija, priemg sprendim4 su5aukti narir4 susirinkim4, privalo ne veliau kaip 14 dienr4
iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius el. pa5tu, paskelbiant apie tai skelbimq
lentoje ir Vilniaus rajono savivaldybes internetineje svetaineje. Sprendime turi blti
nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, darbotvarke, sprendimq projektai";

3.6. {statq 63 punkt4 i5destyti taip: ,,asmenys, tame tarpe ir juridiniai, kurie sodo
teritorijoje isigyja Zemes sklyp4 ir nepageidauJa ar negali tapti bendrijos nariais, taip pat
asmenys, iSstojg i5 bendrijos arba i5 jos pa5alinti, uZ visas paslaugas ir naudojim4si bendro

naudojimo objektais moka sodininkq bendrijos ,,/.ara'' visuotinio susirinkimo patvirtint4
metini mokesti";
3.7. fstatq 29.21 punkt4 panaikinti.

{pareigoti naujai i5rinktos valdybos narius pasira5yti fstatq pakeitimus ir pateikti
tvirtinimui.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu, prie5 - nebuvo.

4. SVARSTYTA. fmokq nustatymas bendrijos nariams ir ne nariams2020 metams.

NUTARTA. Visiems slb ,,Lara" teritorijoje esantiems sklypq savininkams nustatyti
(tnjq) eury mokestiuL ar42020 metams.
Balsavimo rczultatai:3 (tdq) erq mokestis uZ ar4 -uL32 nariai;
5 (penkiq) ery mokestis uZ ar4 - uZ 10 nariq.
5. SVARSTYTA. I5laidq s4matos 2020 metams tvirtinimas.

NUTARTA:

5.1. Valdybos i5laidoms skirti 1000 eury @endrijos sklypq savininkq
patikslinimui).
Balsavimo rezultatar: 45 - uL; I - prie5; 2 susilaike.

sqraSo

5.2. Likusias le5as skirti keliq tvarkymui.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu, prie5

-

nebuvo.

6. SVARSTYTA. Slb ,,Lara" valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

NUTARTA. Valdyb4 sudaryti i5 5 sodo bendrijos nariq.
Kandidatai ivaldybos narius ir slapto balsavimo rezultatai,,prie5"
Svetlana Vaitkiene (priei * 7);
Pranas Dambrauskas (prie5 - 4);
Vytautas Tamulionis (prie5 - 8;)
Regimantas BekSa (prie5 - 3),
Vytautas Bajoriunas (prie5 - A);
Giedrius BaldiDnas (prie5 - 9).
ISduota 48 biuleteniai; rasti 48; negaliojantys

biuleteniai).

:

- 3; galiojantys - 45, (pridedama 48 balsavimo

Valdybos nariais i5rinkti :
Svetlana VAITKIENE, Pranas DAMBRAUSKAS, Vytautas TAMULIONIS, Regimantas
BIEKSA, Giedrius BALdIUNAS.
Nei5rinktas Vytautas Bajorilnas.

Valdybos pirmininkas renkamas slapto balsavimo bDdu i5 valdybos nariq.
I5dalinti 48 balsavimo biuleteniai, gauti 46 balsavimo biuleteniai (pridedama 46 biuleteniai).
UZ Svetlan4 Vaitkieng balsavo 8 bendrijos nariai;
ULPran4 Dambrausk4 balsavo 0 bendrijos nariq.
U L Y 5rtaurE T amulioni b al savo 24 bendnjos nariai.
UZ Regimant4 Bek54 balsavo 11 bendrijq nariq.
UZ Giedriq Baldiun4 balsavo 3 bendrijos nariai.
Valdybos pirmininku i5rinktas Vytautas TAMULIONIS.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretord
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Arunas Asipauskas
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Janina Antanavidiene

