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SODININKŲ BENDRIJA „KAITRA“ 
Juridinių asmenų registras. Kodas 191841715. Miško g. 42, Trakų raj., Valų km., LT-21403. Tel. (8 634) 84 445. 

El. p. sbkaitra@gmail.com 

 
2019-07-14 

PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 
PROTOKOLO Nr. 19-1 

 
NUTARIMŲ IŠRAŠAS 

 
1. NUTARTA. Susirinkimo pirmininku paskirti J. Bartusevičių, sekretore – V. Ruzgienę.  
 
2. NUTARTA. Pritarti pirmininko metinei veiklos ataskaitai už 2018/2019 m.m. 
 
3. NUTARTA. Pritarti revizijos komisijos ataskaitai už 2018/2019 m.m.  
 
4. NUTARTA. Nuo 2020 m. sausio 1 d. - 40 EUR metinis administravimo mokestis ne Bendrijos nariams. 
Sutartis privaloma sudaryti (sutarties pavyzdys yra pateikiamas www.sbkaitra.lt) + mokesčiai už 
naudojimąsi bendrojo naudojimo objektas: kelių valymas, kelių lyginimas, tvarkymas. Jei ne 
Bendrijos narys turi Bendrijos vandentiekį (vasaros ar požeminį), ne Bendrijos narys savo lėšomis 
įsirengia vandens skaitiklį/-ius (kuriam/-iems atlikta patikra). 
Vandens kaina (NE SB KAITRA NARIAMS): 2,00 EUR/kub. m. požeminio vandens, 1,00 EUR/kub.m. 
vasaros vandens (nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.). Atsiskaito už administravimo mokestį, vandentiekį 
ir kitus mokesčius pagal SB Kaitra paštu atsiunčiamas sąskaitas per 7 d.d. nuo sąskaitos gavimo 
dienos. Į sąskaitą įtraukiamas ir pašto išlaidos (vokas, siuntimo išlaidos registruotu paštu ir pan.) 
 
5. NUTARTA. Nuo 2019 m. liepos 14 d. rinkti po 15,00 EUR už kiekvieną sklypą II-os siurblinės 
aplinkos sutvarkymui.  
 
6.1. KALBĖTA. Dėl kanalizacijos leidimo į mišką. 
1 narė pranešė, kad buvo užtikusi, kad vienas narys leido kanalizacijos vandenį į mišką. Siūloma 
tokiais atvejais nedelsiant kviesti policiją 
 
6.2. KALBĖTA. Dėl neprižiūrimų gyvūnų. 
J. Bartusevičius paprašė, kad sodininkai geriau aptvertų tvoras, užtikrinti, kad šunys nebėgiotų palaidi 
po bendrijos teritoriją. 
 
6.3. KALBĖTA. Dėl neprižiūrimų sklypų. 
Jei narys neprižiūri sklypo, sklypas užžėlęs krūmais ir medžiais, pranešti pirmininkui, o pirmininkas 
savo ruožtu kreipiasi į NŽT. 
 
6.4. NUTARTA. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Sodininkų bendrijos „Kaitra“ nario mokestį pakelti iki 6,00 
EUR/arą. 
 
6.5. KALBĖTA. Atmesti UAB „Traksalis“ atsiųstą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. 
D. Ruzgui ir V. Irkinui pasiūlyta ieškoti kompromiso diplomatiniu keliu arba taip kaip tai numato LR 
Civilinis kodeksas. 

http://www.sbkaitra.lt/

