
SODININKŲ BENDRIJA "AUŠRA"  
VALDYBOS SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2019-10-03                                                Vilnius 

 

        

Sodininkų bendrija “AUŠRA”, (į.k.191490458), reg. buveinė Visorių Sodų 14-oji g. 6, Vilnius.  

Valdybos posėdyje dalyvauja šeši iš septynių valdybos narių: Saulius Staponkus, Mindaugas Butkus, Tadas 

Jurgaitis, Jurgita Žvirgždienė, Rimas Ivaška, Darius Šinkūnas. 

Valdybos posėdžiui pirmininkauja Bendrijos valdybos pirmininkas Saulius Staponkus. 

Valdybos posėdžiui sekretoriauja Jurgita Žvirgždienė. 

 

DIENOTVARKĖ:  

1. Dėl bendrovės VSA Vilnius užteršto bendrijos grunto. 

2. Dėl bendrijos gatvių pavadinimų lentelių būklės. 

3. Dėl Vilniaus m. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių. 

4. Dėl naujo gręžinio šulinio saugaus eksploatavimo užtikrinimo. 

5. Dėl Visuotinio susirinkimo dienotverkės. 

 

SVARSTYTA: 1. Bendrovės VSA Vilnius užteršto bendrijos grunto. 

Saulius Staponkus informavo, kad 2019-09-24 d. bendruoju pagalbos telefonu 112, Aplinkos Apsaugos 

Departamentą bei įmonę UAB Grinda informavo, jog UAB „VSA Vilnius“ sunkvežimis išliejo didelį kiekį tepalo ir 

užteršė apie 140 kv.m. plotą bendrijos sklype Visorių Sodų g. 18, Vilnius bei tepalu sugadino 5 medinius suolelius. 

NUTARTA:  

Pareikalauti UAB „ VSA Vilnius“ pakeisti užterštą gruntą nauju bei nupirkti medienos suolelių renovacijai. 

 

SVARSTYTA: 2. Bendrijos gatvių pavadinimų lentelių būklė. 

Saulius Staponkus informavo apie apgailėtiną bendrijos gatvių pavadinimų lentelių būklę: lentelės surūdijusios, 

pavadinimai per ilgą laiką nusitrynę bei sulankstyti. 

NUTARTA:  
Iš trijų apklaustų lentelių gamybos įmonių pasiūlymų išrinkti geriausią bei užsakyti naujas pavadinimų lenteles. 

 

SVARSTYTA: 3. Vilniaus m. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniai.  

Saulius Staponkus informavo apie suprojektuotą M.Lietuvio-Noragiškių g. sankryžą su šviesoforu bei planuojamą 

transporto srauto paleidimą iš M.Lietuvio gatvės į Noragiškių bei Visorių Sodų gatves.  

NUTARTA:  

Aktyviai dalyvauti projekto svarstymuose, kurie numatyti 2019 m spalio mėnesį teikiant siūlymus, ginančius 

bendrijos interesą. 

 

SVARSTYTA: 4. Naujo gręžinio šulinio saugaus eksploatavimo užtikrinimas. 

Saulius Staponkus informavo apie būtinybę užtikrinti saugų gręžinio elekros įrengimų eksploatavimą. 

NUTARTA: Nupirkti plastikinį lauko namelį, jį apšiltinti, tokiu būdu užtikrinant apsaugą nuo tiesioginių kritulių 

bei temperatūrinio poveikio. 

 

SVARSTYTA: 5. Saulius Staponkus pasiūlė nustatyti tokią 2019-10-21 d. visuotinio susirinkimo dienotvarkę: 

1. 2020 m. bendrijos finansinio plano tvirtinimas. 

2. Bendrijos valdybos reglamento tvirtinimas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

NUTARTA:  

Patvirtinti bendrijos valdybos pirmininko Sauliaus Staponkaus pasiūlytai visuotinio susirinkimo dienotvarkei. 

 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas Saulius Staponkus __________________ 

 

Posėdžio sekretorė Jurgita Žvirgždienė  __________________ 


