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Vilnius

Sodininkų bendrija “AUŠRA”, (kodas 191490458), reg. buveinė Visorių Sodų 14-oji g. 10, Vilnius.
Valdybos posėdyje dalyvauja valdybos nariai: Juozas Aleksandravičius, Tadas Jurgaitis, Mindaugas
Kukaitis; Rimantas Ivaška; Linas Šeškevičius; Mindaugas Butkus, Nerijus Vasiliauskas.
Valdybos posėdyje taip pat dalyvauja iniciatyvinės grupės sudarytos komisijos vandens trūkumo
problemai spręsti nariai Andžej Kulikovskij ir Jurgita Žvirgždienė.
Valdybos posėdžiui pirmininkauja Bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Aleksandravičius.
Valdybos posėdžiui sekretoriauja Dana Vaicekauskaitė.
DIENOTVARKĖ: bendrijos nuolatinio vandens trūkumo problemos sprendimai.
SVARSTYTA: bendrijos vandens nuolatinio vandens trūkumo problemos sprendimai.
Pirmiausia Juozas Alekandravičius pristatė su UAB Vilniaus vandenys vykusį posėdį dėl vandentekio
ir nuotekų projekto įgyvendinimo Visorių sodų 12-oje, 13-oje, 14-oje ir 15-oje gatvėse. Buvo kalbama
ir apie galimybes efektyviau panaudoti bendrijos vandentekio tinklus (veikiančius ir neveikiančius).
Pristatyta nauja UAB Vilniaus vandenys programa, skatininanti prisijungti visus bendrijos narius prie
Vilniaus miesto nuotekų tinklų.
Buvo kalbama apie galimus vandens trūkumo problemos sprendimus. Kaip pagrindinis šios problemos
sprendimas įvardijamas naujo gręžinio įrengimas. Pateikti pasiūlymai dėl naujo gręžinio įrengimo:
UAB Vandens gręžiniai (1 priedas), trys UAB Artva pasiūlymai (2 priedas). Andžej Kulikovskij
artimiausiu metu pasiūlė pateikti dar vieną pasiūlymą iš UAB Gelminta (gautas pasiūlymas bus
išsiųstas visiems valdybos ir komisijos nariams).
Bendrai buvo prieita prie išvados, jog kokį bepasirinktume gręžinio įrengimo variantą, bendrijos nariai
turi įnešti į bendrijos sąskaitą arba kasą įnašą būsimam gręžinio įrengimui.
NUTARTA. Valdyba surinks galimus pasiūlymus, juos pateiks susipažinti iniciatyvinės komisijos
nariams ir bendrijos nariams (el. paštu ir bendrijos tinklapyje) ir pasirinks naudingiausią bendrijai
sprendimą. Tam, kad pasirinktas sprendimas galėtų būti įgyvendinamas, yra būtina bendrijos nariams
sumokėti tikslines įmokas už gręžinio įrengimą, todėl bendrijos nariai įpareigotini sumokėti iki 2018 m.
liepos 1 d. po 150 (Vienas šimtas penkiasdešimt) eurų tikslinį mokestį – už naujo vandens gręžinio
įrengimą. Nepanaudojus visų pinigų gręžinio įrengimui, likusiais pinigais bus užskaitomas einamųjų ar
kitų metų narių mokestis (mokėjusiems nariams).
Bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Aleksandravičius
Posėdžio sekretorė Dana Vaicekauskaitė

