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

Valdybos posėdyje dalyvauja visi 7 (septyni) valdybos nariai: S.S., M.B., T.J., J.Ž., R.A., R.I., D.Š. 

Valdybos posėdžiui pirmininkauja bendrijos valdybos pirmininkas S.S. 

Valdybos posėdžiui sekretoriauja bendrijos valdybos narė J.Ž. 

 

DIENOTVARKĖ:  

1. Bendrijos dokumentų derinimo ir vizavimo tvarkos parengimas 

2. Bendrijos kadastriniai matavimų, kuriuos 2010 m. atliko UAB „Effectivus“, analizė.  

3. Kiti klausimai. 

 

SVARSTYTA: 1. Bendrijos dokumentų derinimo ir vizavimo tvarkos parengimas 

 

Bendrijos valdybos pirmininkas S.S.pasiūlė parengti sodininkų bendrijos „Aušra“ dokumentų derinimo ir vizavimo 

tvarką. 

 

NUTARTA /“UŽ“ – 7 balsai, vienbalsiai/:  Parengti s.b.  „Aušra“ dokumentų derinimo ir vizavimo tvarką. 

 

SVARSTYTA: 2. Bendrijos kadastriniai matavimų, kuriuos 2010 m. atliko UAB „Effectivus“, analizė. 

 

S.S. informavo, kad pastaruoju metu padaugėjo bendrijos narių prašymų parodyti 2010 metais  atliktus kadastrinius 

matavimus, kurių metu turėjo būti atliktas tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų 

duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, bendrijos teritorijos sklypo ribų posūkio taškų 

koordinavimas, atliktų kadastrinių matavimų suderinimas su reikalingomis instancijomis bei jų registravimas 

Valstybės įmonėje Registrų centras.  

 

NUTARTA /“UŽ“ – 7 balsai, „Prieš“- 0/:  Kreiptis į  VĮ Registrų centras bei su prašymu pateikti atliktų kadastrinių 

matavimų registro duomenis. 

 

SVARSTYTA: 3. Kiti klausimai. 

 

Aptarti bendrijos narių skundai: 

3.1. dėl vykdomos metalo apdirbimo veiklos bendrijos teritorijoje esančiame sklype Visorių Sodų g. 26; 

3.2. dėl bendrijos nario V.Š. veiksmų bendrijos ir ne bendrijos narių atžvilgiu. 

  

NUTARTA /“UŽ“ – 7 balsai, „Prieš“- 0/: 

 

Dėl metalo apdirbimo veiklos bendrijos teritorijoje į atitinkamas institucijas kreiptis pavasarį, jei atšilus orams 

suaktyvės minėta metalo apdirbimo veikla Visorių Sodų g. 26 sklype. 

Dėl V.Š. veiksmų kreiptis į policiją bendru pareiškimu kartu su skundą pasirašiusiais bendrijos nariais. 

 

 

Posėdžio pirmininkas S.S.   

Posėdžio sekretorė     J. Ž.  

Susirinkimo dalyviai: 

M.B.      

T.J.      

R.A.       

R.I.       

D.Š.  
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