
NEEILINIo PAKARTOTINIO usuorlNro SODINTNKU BENDRTJOS,,ZALUMA.,
NARIU SUSIRINKIMAS
2022 m.lapkridio mdn.24 d.

BrinkiSkiq k., LT -14233 Vilniaus r.

Sodininkq bendrijos ,,ZALIJMA" (toliau - Bendrija) neeilinis pakartotinis visuotinis nariq
susirinkimas vyksta Bendrijos teritorijoje, bendro naudojimo sklype 5F (tarp Zalumos l-os ir 5-os
gatviq (vaikq Zaidimo aik5tele)).

Susirinkimas prasidejo: 2022 m.lapkridio 24 d. 18:15 val.
Susirinkimas baigesi: 2022 m.lapkridio 24 d. 19 val. 05 min.
Bendrijoje yra 650 (Se5i Simtai penkiasde5imt) nariq (Bendrijos

2022'03-21, paskelbtas Bendrijos internetineje svetaineje
ekspertinio vertinimo aktas

'L ?fbc,lid:lw HpavxiaL iSbatqPOXl'
adresu https://w,r.lq,.s[:-
:AnZ4wo7sL1rP8ll0l -

Xoc)
Susirinkime uZsiregistravo 81 (a5tuoniasde5imt vienas) Bendrijos narys arba 12,46 proc. visq

Bendrijos nariq (dalyviq registracijos s4ra5as pridedamas), i5 kuriq 49 (keturiasdeSimt devynij
dalyviai uZregistruoti dalyvaujantys su i5ankstinio balsavimo biuleteniais vokuose (biuleteniai
pridedami).

Apie Bendrijos neeilini pakartotini visuotini nariq susirinkim4, dat4 ir vietq, darbotvarkE, o taip
pat ir apie i5ankstinio balsavimo tvark4 Bendrijos nariams praneSta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sodininkq bendrijq istatymo l6 str. (Susirinkimq Saukimo ir organizavimo tvarka) 3 ir
4 dalimis paskelbiant skelbimq lentose, esandiose Bendrijos teritorijoje (nuotraukos pridedamos),
Bendrijos facebook kanale (https://,uvr.rrv.f'acebook.comlgroups/zaluma), taip pat informuojant
narius asmeni5kai SMS Zinutemis (Zinutes teksto nuotrauka pridedama).

Susirinkimo darbotvarke :

I ' Sodininkq bendrijos ,,Laltrma" Valdybos nariq bei Valdybos pirmininko rinkimai.
Susirinkimq pradejo Bendrijos narys Egidijus Bargaila. Jis pasiiile iSrinkti balsavimo komisij4,

susirinkimo sekretoriq ir susirinkimo pirminink4. Pasiulyta ! balsq skaidiavimo komisij4 iSrinlii
Bendrijos narg Ines4 Stank[nieng, susirinkimo sekretore iSrinkti Ievq KaminskienE, o susirinkimo
pirmininku - Bendrijos nari Egidijq Bargail4. Kitq pasifilymq ir kandidatq nebuvo.

Vienbalsiai (balsuoja tik gyvai susirinkime dalyvaujantys nariai). Nutarta:
- | susirinkimo balsq skaidiavimo komisijq iSrinkti Bendrijos narg Ines4 Stankfinieng (balsavo

,,UL" - 32, balsavo ,,Prie5" - 0, susilaike - 0).
- Susirinkimo sekretore i5rinkti Ievq Kaminskieng (balsavo ,,UL" - 32, balsavo ,,PrieS.. - 0,

susilaike - 0).
- Susirinkimo pirmininku i5rinkti Bendrijos nari Egidijq Bargail4 (balsavo ,,UL" -32, balsavo

,,Prie5" - 0, susilaike - 0).
Susirinkimo pirmininkas prane5e, kad susirinkimo dalyviq s4raSe uZregistruotas 81

(aStuoniasde5imt vienas) Bendrijos narys arba 12,46 proc. visq Bendrijoi nariq, iS kuriq i5 anksto
balsavusiqi\ - 49 ir gyvai susirinkusiq bei uZsiregistravusiq - 32 Bendrijos nariq. Neeiliniam
pakartotiniam visuotiniam Bendrijos nariq susirinkimui, vadovaujantis Sodininkq bendrijq istatymo
16 str. 10 dalimi, nera taikomas kvorumo reikalavimas, o sprendimai Siame ben&ijos nariq
susirinkime pagal jos vieninteli darbotvarkes klausim4, Sodininkq bendrijos ,,Laluma" Valdyboi
nariq bei Valdybos pirmininko rinkimai, bus priimami, kai uZ juos baisuoja daugiau t<aip ttZ
susirinkime dalyvaujandiq bendrijos nariq. I dalyvaujandiq Bendrijos susirinkime nariq skaidiq
lskaidiuojami ir tie nariai, kurie iS anksto yra parei5kQ savo nuomong ra5tu. RaStu iS anksto balsavg
nariai laikomi dalyvaujandiais nariq susirinkime ir jq balsai iskaitomi ! susirinkimo kvorum4 bei
balsavimo rezultatus. Balsavimo lapai yra uZklijuotuose vokuose, jie bus atple5iami Sio susirinkimo
metu po to, kai bus prabalsuota ir suskaidiuota gyvai susirinkusiq Bendrijos nariq balsai
darbotvarkes klausimu.
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Susirinkimo pirmininkas dar kart4 visus supaZindino su pakartotinio susirinkimo darbotvarke:
l ' Sodininkq bendrijos ,,Zaluma" Valdybos nariq bei Valdybos pirmininko rinkimai.

Susirinkimo dalyviams i5ai5kinta, jog pirma bus balsuoj ama uL kandidatus ! sodininkq bendrijos
,,Zalvma" Valdybos narius, uZ kiekvien4 kandidat4 balsavim4 vykdant atskirai ir skaidiuojant tlek
balsus ,,UL", tiek,,Prie5", tiek,,Susilaike", o veliau iS iSrinktq Valdybos nariq bus renkamas jos
pirmininkas. Ir, kaip jau mineta, pirma vykdomas balsavimas ir skaidiuojami balsai gyvai
susirinkusiqjq, o veliau bus atplesiami i5ankstinio balsavimo biuleteniai, suskaidluojami jq Uui*i i.
pateikiamas galutinis balsq pasiskirstymas darbotvarkes klausimu.

Susirinkimo pirmininkas pristate susirinkimo dalyviams kandidatuojandius ! Valdyb4 Bendrijos
narius:

- Aurelija Kybartaite
- Vilma Sorakiene
- Andrejus Puzakovas
- Daniel Obdula
- Egidijus Bargaila

. - Susirinkimo pirmininkas paklause ar yra norindiqiq i5 susirinkusiqjq dalyviq Bendrijos nariq
i5kelti savo kandidatlr4. Kitq pasitilymq ir kandidatq ir.urro.

1.1. SVARSTYTA: sodininkg bendrijos,,Zaluma,, valdybos narirl rinkimai.

Susirinkimo pirmininkas paskelbe balsavim4 del Aurelijos Kybartaites iSrinkimo ! sodininkq
bendrijos,,Laltrma" Valdybos narius :

,,U2" balsavo 32 (trisde5imt du) nariai.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.
,,Susilaike" balsavo 0 nariai.

. Susirinkimo pirmininkas paskelbe balsavim4 del Vilmos Sorakienes isrinkimo ! sodininkq
bendrij os,,Zaluma" Valdybos narius :

,,UZ" balsavo 32 (trisdeSimt du) nariai.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.
,,Susilaike" balsavo 0 nariai.

. Susirinkimo pirmininkas paskelbe balsavim4 del Andrejaus Puzakovo isrinkimo i sodininkq
bendrijos,Laluma" Valdyboi narius:

,,U2" balsavo 3l (trisde5imt vienas) nariai.
,,PrieS" balsavo 0 nariai.
,,Susilaike" balsavo I (vienas) narys.

. Susirinkimo pirmininkas paskelbe balsavim4 delDaniel obdula isrinkimo i sodininkq bendrijos
o,Zaluma" Valdybos nari us :

,,U2" balsavo 32 (trisde5imt du ) nariai.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.

,,Susilaik€o' balsavo 0 nariai.

"^j::ll'_'9l," 
pirmininkas paskelbe balsavim4 del Egidijaus Bargailos isrinkimo ! sodininkq

bendruos,,Laluma" Valdybos narius:
,,U2" balsavo 32 trisdesimt du nariai.
,,Prie5" balsavo 0 ) nariai.

,,Susilaike" balsavo 0 nariai.
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Susirinkimo pirmininkas papra5e susirinkimo sekretores pateikti i5ankstinio balsavimo
biuleteniq vokus -jq pateikta 49. Toliau vykdomas vokq atple5imas ir balsq skaidiavimas.
Isankstinio balsavimo 49 vokuose pateikti 49 iSani<stinio balsavimo biuleteniai, iS kuriq
negaliojandiq ar sugadintq nera, tadiau viename biuletenyje buvo surasyti ne visi 5 balsavusiojo
pasirinkimai i Valdybos nariq pozicijas.

I Sanksti nio bal savimo rezultatai:
del Aurelijos Kybartaites i5rinkimo i sodininkq bendrijos ,,Zaluma" Valdybos narius:
,,U2" balsavo 48 (keturiasdesimt a5tuoni) nariai.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.
del vilmos Sorakienes isrinkimo j sodininkq bendrijos ,,Zalumf valdybos narius:
,oUL" balsavo 49 (keturiasdesimt devyni) nariai.
,,PrieS" balsavo 0 nariai.
del Andrejaus Puzakovo i5rinkimo i sodininkq bendrijos ,,Laluma" Valdybos narius:
,,U2" balsavo 48 (keturiasdesimt a5tuoni) nariai.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.
del Daniel obdula iSrinkimo ! sodininkq bendrijos ,,Laluma,, valdybos narius:
,,UZ" balsavo 48 (keturiasdeSimt a5tuoni ) nariai.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.
del Egidijaus Bargailos isrinkimo i sodininkq bendrijos ,,Zalum6 valdybos narius:
,,U2" balsavo 49 (keturiasdesimt devyni ) nariai.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.

Bendrijos neeilinio pakartotinio visuotinio nariq susirinkimo balsavimo rczultatai renkant
sodin inkq bendrij os,,Laluma* Valdybos narius :

1.1.

Kanditato
vardas pavard6

Galutiniai balsavimo rezu ltatai

,,Uil" ,rPrie5" ,,Susilaik6"
Aurelija Kybartaite 80 0 0

Vilma Sorakien6 8r 0 0

Andrejus Puzakovas 79 0 I

Daniel Obdula 80 0 0

Egidijus Bargaila 8l 0 0

NUTARTA: i5rinkti sodininkq bend rijos,,Latuma,,
narius:
Aurelija Kybartaite
Vilma Sorakiend
Andrejus Puzakovas
Daniel Obdula
Egidijus Bargaila

Valdybos nariais Siuos Bendrijos
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l'2' SVARSTYTA: sodininkg bendrijos,,Zaluma" Valdybos pirmininko rinkimai.

Susirinkimo pirmininkas paskelbe balsavim4. del Aurelijos Kybartaites isrinkimo ! sodininkqbendrijos ,,i,aluma,, Valdybos pirmininko pozicij4: J

,'UZ" balsavo 32 (trisdesimt du) nariai, ,r.i.s; bulravo 0 nariai, ,,Susilaike,,balsavo 0 nariai.Kadangi vi' kandidat[r4 balsavimas lvyko vienbalsiai (balsuoja ,i[ gfr"i susirinkimedalyvaujantys nariai), uZ kitus kandidatus balsuota nebuvo.
Susirinkimo pirmininkas paprase suskaidiuoti ir paieikti isankstinio balsavimo biuleteniqbalsavimo rezultatus der sodininkq bendrijos ,,zulriufiu1iyuo. pirmininko.
I5ankstinio balsavimo rezultatai:

^^-*1,3*elijos 
Kybartaites i5rinkimo i sodininkq bendrijos ,,Lalumd,valdybos pirmininkopoztc\q:

,,U2" balsavo 46 (keturiasdesimt SeSi) nariai.
,,PrieS" balsavo 0 nariai.
del Vilmos Sorakienes isrinkimo ! sodininkq bendrijos ,,2ahtma"valdybos pirmininko pozicij4:
,,UZ" balsavo I (vienas) narys.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.
del Egidijaus Bargailos.isrinkimo i sodininkq bendrijos o,Laluma"valdybos pirmininko pozicijq:
,,UZ" balsavo I (vienas) narys.
,,Prie5" balsavo 0 nariai.

Bendrijos neeilinio pakartotinio visuotinio nariq susirinkimo balsavimo rezultatai renkantsodin inkq bendrij os,,i,aluma,, Valdybos pirm ink4 :

NUTARTA:
i5rinkti sodininkq bendrijos',Laluma,, Valdybos pirm ininke Au relij4 Kybartaitg

Susirinkimo pirmininkas
Egidijus Bargaila

Ieva Kaminskien6
S usirinkimo sekretorius

Kanditato
vardas pavarde

Galutiniai balsavimo rezultatai

Aurelija Kybartaitd

Vilma Sorakiene

Egidijus Bargaila
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