SODININKŲ BENDRIJA "AUŠRA"
VALDYBOS SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2019-09-07

Vilnius

Sodininkų bendrija “AUŠRA”, (į.k.191490458), reg. buveinė Visorių Sodų 14-oji g. 10, Vilnius.
Valdybos posėdyje dalyvauja penki iš septynių valdybos narių: Saulius Staponkus, Mindaugas Butkus, Tadas
Jurgaitis, Jurgita Žvirgždienė, Romas Apulskis.
Valdybos posėdžiui pirmininkauja Bendrijos valdybos pirmininkas Saulius Staponkus.
Valdybos posėdžiui sekretoriauja Jurgita Žvirgždienė.
DIENOTVARKĖ:
1. Bendrijos kelių būklė.
2. Nelegalus bendrijos teritorijos nusavinimas.
3. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo organizavimas.
4. Kiti klausimai
SVARSTYTA: 1. Bendrijos kelių būklė
Saulius Staponkus pasiūlė pereiti visus bendrijos kelius ir apžiūrėti esamą jų būklę.
Susirinkime dalyvavę bendrijos valdybos nariai patikrino visus bendrijai priklausančius kelius, įvertino faktinį jų
stovį ir nustatė, kad šiuo metu reikalingi gatvių remonto sprendimai dviems bendrijos keliams: Visorių Sodų 14ajai ir Visorių Sodų 15-ajai gatvėms ruožuose, kuriuose po stipresnio lietaus laikosi vandens balos.
NUTARTA:
Pasiūlyti Visorių Sodų 14-ajai ir Visorių Sodų 15-ajai gatvių gyventojams koliageliai rasti tinkamus sprendinius
esamai situacijai kelių pagerinti sodų bendrijai prisidedant prie gatvių remonto 5,8 eur vienam tiesiniam metrui
remontuojamo kelio ruožo.
SVARSTYTA: 2. Nelegalus bendrijos teritorijos nusavinimas.
Saulius Staponkus iškėlė klausimą dėl nelegaliomis tvoromis aptvertų bendrijos plotų.
Kartu su susirinkime dalyvavusiais bendrijos valdybos nariais apžiūrėtos teritorijos, galimai aptvertos nelegaliomis
tvoromis.
NUTARTA:
Pareikalauti galimai nelegaliomis tvoromis aptvertų tvorų savininkų pateikti sklypų planus bei pastatytų tvorų
legalumą įrodančius dokumentus.
SVARSTYTA: 3. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo organizavimas.
Saulius Staponkus pasiūlė organizuoti Visuotinį sodininkų bendrijos „Aušra“ susirinkimą 2019 m. spalio mėn. 17
d. 18.30 val.
NUTARTA:
Organizuoti Visuotinį sodininkų bendrijos Aušra susirinkimą 2019 m. spalio mėn. 21 d. 18.30 val. Dėl kvorumo
trūkumo susirinkimui neįvykus skelbti pakartotinį visuotinį susirinkimą 2019 m. lapkričio mėn. 4 d. 18.30 val.
Susirinkimo dienotvarkę patvirtinti kitame bendrijos Valdybos susirinkime 2019 m. spalio 3 d. 19 val.
Paskelbti viešai informaciją apie Sodininkų bendrijos Aušra visuotinį susirinkimą bendrijos skelbimų lentose,
bendrijos internetiniame tinklapyje ir bendrijos nariams elektroniniu paštu.
SVARSTYTA: 4. Kiti klausimai A
Saulius Staponkus informavo valdybos narius apie pasibaigusį bendrijos internetinio domeno registracijos terminą.
NUTARTA: Užsakyti domeno atnaujinimo darbus pas esamą internetinių paslaugų tiekėją.
SVARSTYTA: 4. Kiti klausimai B
Saulius Staponkus informavo valdybos narius apie UAB Gelmita įrengto naujo vandens gręžinio registracijos
problemas Vilniaus miesto savivaldybei atsisakius pasirašyti darbų pridavimo aktą.
NUTARTA:
Pasitelkus specialistus parengti tinkamą dokumentaciją ir priduoti gręžinį reikiamoms institucijoms.
Bendrijos valdybos pirmininkas Saulius Staponkus __________________
Posėdžio sekretorė Jurgita Žvirgždienė

__________________

