
SODININKU BENDRIJOS VAGA REVIZIJOS KOMISIJOS ISVADA

Vilnius

202t-06-19

Sodininkrl bendrijos Vaga (toliau - bendrija) revizijos komisija, pirmininke R.Galatiltiene,

nariai M. Reklaitiene ir A.Karalius, atliko bendrijos dokumentq patikrinimq uZ laikotarpi nuo 2020-

04-01 iki 2021-03-3 1 ir nustatri:
1. Pajamos:
Per ataskaitin! laikotarp[ bendrijos gautos pajamos sudare I 1908,12 Eur, i5 jq:

8390,70 Eur bendrijos nariq lmokos;
1 0 1,00 Eur el.tinklo modernizacij os [siskolinimo gr4Zinimas;

1985,47 Eur nariq imokos uZ vanden[;

577,00 sumoketas avansas;
853,95 Eur 2Yo bendrijos nariq GPM, kuriuos pervede VMI.

. TJ|ataskaitini laikotarp[ apskaidiuota 8338,50 Eur nario imokq. Bendrijos nariq imokq skola

2021-03-31 - 7524,08 Eur. DidZiausi skolininkai: 43,68,52,76, 14,21,85 sklypai (skola

vir5ija 200 Eur). Nario [mokq skola lyginant su praejusiais ataskaitiniais metais sumaZejo 52,20

Eur nuo 7576,28 Eur iki 7524,08E',tt.
2. I5laidos:
Bendrija per ataskaitin[ laikotarpi patyre 9978,96 Eur i5laidq, i5 jq:

800,00 Eur sumoketa UAB Polonija uZ buhalterines apskaitos vedimq

2809,5 6 Eur i5moketas atlyginimas pirmininkui;

987,52 Eur Sodrai;
928,80 Eur GPM pervesta VMI;
57,28 Eur uZ banko paslaugas;
130,50 Eur nario mokestis susivienijimui Sodai;

2953,40 Eur i5laidos keliq remontui ir apSvietimo irengimas;

. 
13 I 1,90 Eur pervesta S/b Laime uZ vandenl;

3. LeSq likutis202l-03-31 12843,17 Eur, i5 jq 12383,67 Eur banke ir 459,50 Eur. kasoje'

4. Elektros tinklq modernizavimo projekte vis dar apskaitoma 777,62 Eur skola.

Komisijos pirmininke

Komisijos nariai

? dWW RimaGaratltiene

Milda Reklaitiene

Alvydas Karalius



r

SoDININKU BENDRIJOS,,VAGA* PAKARTOTINIO VISUOTINIO ATASKAITINIO

NARry SUSIRINKIMO

Susirinkimo dienotvark6 ir klausimai
2021-07-01

Vilnius

Susirinkimo Pirmininkas:

Susirinkimo sekretorius:

Balsq skaiiiavimo komisija:

SB ,,Vaga.. yra 8?.lskly$bi,'ii,jq:, ra'U drii' ,nadal. Susirinkime dalyvauja. .'... bendrijos

nariai (i3 jq - .... atstovaujami pagal pateiktus igaliojimus)'

Susirinkimo darbotvarkd:

l. Valdybos pirmininko ataskaita metine bendrijos iikines ir finansines veiklos ataskaita, atliktq

ir planuojamq darbq ataskaita.

Z. Revizijos ataskaita tL2020-2021 metus. Surinkti mokesdiai, skolos. Metine pajamq ir islaidq

ataskaita.
3. Vandens vartotojq ataskaita tL 2020-2021 metus. Miesto vandentiekio ir kanalizacijos

klausimai.
4.
5.
6.

Pajamq - i3laidq s4mata planai 2021-2022metams
Nirio mokestis, mokesdio nustatomo dydZio svarstymas, mokejimo \*u:u
SB "Vaga" bendrijos pirmininko ir valdybos nariq, revizija(Rima GalatiFene pirmininkas'

Milda, Aivydas Kaialius) tolimesnio atstovavimo ir s4lygq \l1u1imo svarstymas.

SB ..Vugu1. buhalteriniq ataskaitinio laikotarpio keitimo i kalendorinius metus klausimasn

Aliona.
g. SB Vaga nariq skolos, elektros tinklq modernizacija, kiti mokesdiai. Skolininkai, skolq

tvarkymas ir administravimas'
g . Atnauj inti gatviq pavadinimai, skelbimq lenta, nuorodos. gatvese'

10. sB vece gawigapsvietimaq projekto aphvalgair detales, naujos s4matos svarstymas 2021-

2022metams.
11. SB VAGA keliai, bendrojo naudojimo gatves. Greidio ribojimo kalneliai Pilnaties g'
t" 

spr""ai-u, oa ljiq skirrq gatviq iemontui panaudojimo sQmatos tvirtinimas 202r-2022

metams.
LZ. Tvarka ir bendrosios taisykles: Siuk5liq deginimas, bendrijos vidaus tvarkos taisyklese

nustat5rtas ramybes laikas, ttArnrl ir augalq prieZiiira gatvgs ribose, Zaliqjq atliekq tvarkl'rnas'

buitiniq ir kirq auietq SB VAGA teritorijoje ftarkymas ir prieZiiira(uZdaros aikiteles Siuksliq

konteineriams irengimas), bendros tvarkos taisykles'
13. Kiti einamieji klausimai'

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretoriu.s



SODININKV BENDRIJOS VAGA VISUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

Vilnius

202r-08-01

Susirinkimui pirmininkavo Andrius Juzefovidius.
Susirinkimo sekretore Rima Galatiltiene.
Balsq skaidiavimo komisija: Dainius Surgela, LaimaBajerdiene ir Egidijus Neverbickas.
S/b Vaga yra 87 sklypai, i5 jq 81 yra bendrijois nariai, susirinkime dalyvauja 31 bendrijos narys (s4ra5as
pridedamas).
Susirinkimo pirmininkas pristate susirinkimo dienotvarkg (pridedama).

S/b Vaga pirmininkas pristate ataskait4 uZ praejusius ataskaitinius metus. PaZymejo, kad reikia perZiflreti
elektros modernizavimo projekto skolas yra gauti keli nariq pra5ymai atleisti nuo mokesdiq. 2020 metq
susirinkime dabartinei valdybai Siuo klausimu vieningos nuomones priimti nepavyko. PerZiurejus
dokumentus dideliq paZeidimq nenustatyta ir atsakomybes at5aukti ankstesnes valdybos bei nariq
susirinkimo protokolo sprendimo ji neprisiima. Todel buvo nusprgsta, kad sprendim4 atleisti tam tikrus
narius nuo mokesdiq gali priimti tik SB Vaga nariq susirinkimas, arba Sis klausimas gali blti sprendiiamas
teisminiu keliu. Tadiau SB nariq susirinkime vieningos nuomonds priimti nepavyko, svarstant konkrediai P.
V. Gagilo pateikt4 pra5ym4 atleisti nuo mokesdiq, jam buvo pasiDlyta kreiptis i teismines institucijas.
Pirmininkas paminejo, kad bendrijos s4skaitoje yra sukaupta apie I2,5 tfikst Eur. Taip pat kad yra
skolininkq, kurie piktybi5kai nemoka imokrl: tai sklypai 43,85,87, 81, 68, 52. Savininkams registruotu
paStu i5siqsti raginimai sumoketi skol4. Taip pat pamineta, kad mokant imokas mokejimo paskirtyje reikia
nurodyti sklypo numeri arba adres4, o mokant ut krtq asmeni - pildyti i5plestinipavedim4, kad bfltq galima
identifikuoti sklyp4, uZ kuri mokama.
Vilniaus miesto savivaldybes2014 m. nuotekq ir vandentiekio planas bus tikslinamas iki 2021-12-3I,
tikslinga rengti vandens ir nuotekq projekt4 bendrijai.
Pirmininkas pristate bendrijos ir aplinkiniq gatviq prieLinr4. Ateinandiais metais Vilnisu miesto savialdybe
nenumate Visalaukio ir Pilnaties gatviq renovacijos, todel jq tvarkymo dabai nebus vykdomi. Savialdybe
Liemq Sias gatves valo tik paskabinus itvarkymo imong. Bendrija teike siulym4 savivaldybei itraukti likusias
bendrijos gatves i savivaldybes gatviq s4ra54, tadiau atsakymas buvo neigiamas. Sias gatves priZiureti teks
bendrijai.
Siuo metu bendrijoje irengta 17 Sviestuvq, planuojama statyti dar 5 ir skirti ap5vietimui 2000 Eur, iS jq 500
Eur prieZiflrai.

l. Sifllymas: 2021metais irengti 5 naujus Sviestuvus. Sviestuutr lrengimui skirti 2000 eur, plius 500 eur
fond4 skirti Sviestuvq prieZiurai ir remontui.

Balsavimas Ul - 3l
Prie5 -
Susilaike -

2. Siulymas: keliq remontui skirti 2000 eur + 1700 Eur(nepanaudoti praejusiais ataskaitiniais metais)
viso 3700 Eur.

Balsavimas:Ul-29
Prie5 - 2
Susilaike - |

3. Sitlymeis pakeisti ataskaitini laikotarpi ir ji laikyti kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodZio
31 d. pradedant nuo Siq metq, kai ataskaitinis laikotarpis bus nuo 2021-04-01 iki 2021-12-31.



Balsavimas UL-29
Prie5 - 2
Susilaike -

4. Siulymas palikti bendrijos valdyb4 tos padios sudeties, o revizijoskomisij4 patvirtiti tokios
sudeties: Rima Galatiltiene, Milda Reklaitiene ir Edita Kondratjeva.

Balsavimas:Ui,-29
PrieS - 2
Susilaike -

5. Sillymas malinti nario imokquL arqir ateinantiems metams (nuo 2021-04-01 iki202I-12-31)
nustatyti 12Eur.

Balsavimas:UL-29
Prie5 - 2
Susilaike -

6. Sifrlymas padidinti i5laidas buhaltering apskait4 tvarkandiai imonei ir moketi 70 Eur uZ menesi,
Balsavimas:UL-22

Prie5 - 9
Susilailte'

7. Sifllymas palikti nustatyt4 pirmininko atlyginim4 230 eurq suma atskaidius mokesdius.
Balsavimas: UL, - 3I

PrieS -
Susilaike

8. Sifllymas irengti gatviq pradLioje rodykles, jq irengimui skirti 400 Eur.
Balsavimas UZ - 3l

Prie5 -
Susilaike -

9. Siiilymas sutvarkyti aikStelg konteineriams, suma kol kas nenustatyta. Pirma patikslinti ir gauti
leidim4 i5 Vilniaus miesto savivaldybes, bei atlikti darbq samat4.

Balsavimas UL- 3l
PrieS -
Susilaike -

10. Sifilymas atnaujinti skelbimq
Balsavimas: UZ - 3I

Prie5 *

Susilaike -

Susirinkimo pirmininkas

lent4, tam skiriant 400 Ei.lr.*

Andrius Juzefovidius

Susirinkimo sekretore 'Ad*fid/ Rima Galatiltiene


