
SB „EDELVEISAS” NARIŲ 
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 
2016-08-22 

Pakonių km., Sudervės sen., Vilniaus raj. 
 

 
Susirinkimas įvyko 2016 m. rugpjūčio 20 d. 11-13 val. 
 
Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Birutė Augulienė. Susirinkimo pirmininkas 

nebuvo renkamas, todėl susirinkimą vedė SB „Edelveisas” pirmininkas Stanislav Majevskij. 
 
Susirinkime iš 43 bendrijos narių dalyvavo 27 bendrijos nariai (dalyvių sąrašas 

pridedamas, 1 lapas). 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Naujų narių (6 asmenų) į SB “EDELVEISAS” priėmimas. 
2. Bendrijos pirmininko ataskaita. 
3. Revizijos komisijos ataskaita. 
4. Buhalterio informacija: 
4.1. dėl nario mokesčio; 
4.2. dėl Z. Vinciūnienės prašymo. 
5. Dėl informacinio stendo atnaujinimo. 
6. Dėl tvenkinio valymo. 
7. Dėl teritorijos apšvietimo. 
9. Dėl šiukšlių rūšiavimo.  
10. Dėl pažymėjimų bendrijos nariams išdavimo. 
11. Dėl laisvų žemės plotų privatizavimo. 
12. Informacijos pristatymas: 
12.1. Aplinkos ir Žemės Ūkio ministerijų medžiaga; 
12.2. Valstybės žemės fondo pasiūlymai; 
12.3. Pirminė teisinė pagalba. 
13. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai. 
14. Kiti klausimai. 
 
Susirinkimo darbotvarkė iki jo pradžios nebuvo žinoma, pateikta tik jam prasidejus. 
Dėl darbotvarkės pasisakė K. Kliokienė, siūlydama pradėti susirinkimą nuo svarbiausių 

klausimų. „Už” balsavo 21 susirinkimo dalyvis, “prieš” balsavo 6 susirinkimo dalyviai, tačiau 
pirmininkas į tai neatsižvelgė. 

 
1. SVARSTYTA. Naujų narių (6 asmenų) į SB “EDELVEISAS” priėmimas. 
Pranešėjas S. Majevskij. 
Prašymus priimti į SB „EDELVEISAS“ bendrijos (toliau – bendrija) narius pateike 6 

asmenys: A. Pedanian, O. Petrovskaja, G. Rutkauskas, I. Tačinskaja, S. Goštautaitė, R. Čekutienė. 
 
NUTARTA. 
Sprendimas nebuvo priimtas, balsuojama nebuvo. 
 
 
 



2.  SVARSTYTA. Pirmininko ataskaita. 
Pirmininkas veiklos ataskaitos už 2015 metus nepateikė. Pateikė informaciją apie 

bendrijos narių sklypų plotus ir jų pasikeitimą po kadastrinių matavimų, informaciją dėl vandens 
boksto privatizavimo ir kt. klausimais, kurie numatyti darbotvarkeje (5-11 darbotvarkės punktai). 

Pasiūlyta sudaryti bendrijos pirmininko pajamų  ir išlaidų sąmatą. 
Pasiūlyta pirmininko darbo ataskaitą vertinti nepatenkinamai. „Už“ balsavo 20 narių, 

susilaikė 6 nariai, „Prieš“ balsavo 1 narys. 
 
NUTARTA. 
1. Sudaryti bendrijos pirmininko pajamų  ir išlaidų sąmatą. 
2. Pirmininko darbo ataskaitą vertinti nepatenkinamai.  
 
3. SVARSTYTA. Revizijos komisijos ataskaita. 
Ataskaitą už 2015 metus pateikė I. Zubienė. Ataskaitoje nurodyta, kad bendrijos lėšų 

likutis 2015-01-01 buvo 4 328,74 euro, 2015 metais į sąskaitą įplaukė 1 343,16 euro, 2015 metais 
išlaidų buvo 1 011,51 euro, lėšų likutis 2016-01-01 buvo 4 660,42 euro. 

Siūlyta ataskaitą priimti ir vertinti gerai. „Už” balsavo 26 nariai, susilaikė 1 narys. 
 
NUTARTA. Ataskaitą priimti, vertinti gerai.   
 
4. SVARSTYTA. Buhalterio informacija. 
4.1. Bendrijos buhalterė V. Bertulienė pateikė informaciją dėl nario mokesčio ir siūlymą 

pakeisti šį mokestį sumažinant iki 10 Eur. „Už“ balsavo visi nariai (vienabalsiai). 
4.2. V. Bertuliene pateikė informaciją dėl Z. Vinciūnienės naujai suformuoto sklypo Nr. 

977, kurio plotas sudaro 1,69 a. mokesčio mokėjimo ir pasiūlė mokestį moketi už vieną (pagrindinį) 
sklypą. „Už“ balsavo visi nariai (vienbalsiai). 

 
NUTARTA. 
1. Pritarti siūlymui mokėti 10 eurų nario mokestį. 
2. Z. Vinciūnienei nario mokestį moketi už vieną (pagrindinį) sklypą.  
 
Nuo 5 iki 11 darbotvarkės klausimo svarstymų ir balsavimo nebuvo, nutarimai 

nepriimti. 
 
12. SVARSTYTA. Informacijos pristatymas. 
 
Bendrijos pirmininkas įteikė bendrijos nariams susipažinti atspausdintą Aplinkos 

ministerijos, Žemės ūkio ministerijos ir Valstybės žemės fondo medžiagą. 
 
13. SVARSTYTA. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai. 
Į bendrijos valdybą buvo pasiūlyti V. Stefanovič, I. Zubienė, R. Rimkus, E. Žakienė ir 

E. Lasinskas. Visų siūlomų narių buvo paklausta, ar jie sutinka būti valdybos nariais. Jiems sutikus, 
buvo balsuojama už valdybos narių sudėtį. „Už” balsavo 24 bendrijos nariai, susilaikė 3 bendrijos 
nariai. 

Iš siūlomų valdybos narių buvo pasiūlyta pirmininku išrinkti V. Stefanovič. „Už“ 
balsavo 24 bendrijos nariai, susilaikė 3 bendrijos nariai. 

 
NUTARTA. 
1. Bendrijos valdybos nariais skirti V. Stefanovič, I. Zubienę, R. Rimkų, E. Žakienę ir 

E. Lasinską.  



2. Bendrijos pirmininku išrinkti V. Stefanovič. 
3. Įpareigoti S.Majevskij iki 2016-09-21 perduoti naujai išrenkai valdybai visus 

dokumentus, susijusius su bendrijos veikla. 
 
14. SVARSTYTA. Kiti klausimai: Bendrijos revizijos komisijos rinkimai.  
Pasiūlyta Bendrijos revizijos komisijos nariais išrinkti M. Talutienę, M. Žalkauskienę ir 

J. Krištolaitienę, komisijos pirmininke skirti M. Talutienę. „Už“ balsavo visi nariai (vienbalsiai). 
 
NUTARTA. 
1. Bendrijos revizijos komisijos nariais išrinkti M. Talutienę, M. Žalkauskienę ir J. 

Krištolaitienę. 
2. Komisijos pirmininke skirti M. Talutienę. 
 
 
 
 
 

 
Pirmininkas                       Vitalij Stefanovič 
 
 
 
 
 
Susirinkimo sekretorė        Birutė Augulienė 
 


