SODININKŲ BENDRIJA „PAEŽERYS 1“ VALDYBA
SODININKŲ BENDRIJOS „PAEŽERYS 1“ VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO Nr. 47 IŠRAŠAS
2021 12 21
Posėdis įvyko 2021 12 21
Posėdžio vieta – Krakiškių sodų 6-oji Nr.13
Posėdžio pirmininkė – Jadvyga Orševska
Posėdžio sekretorė – Greta Ramonienė
Dalyvauja:
valdybos pirmininkė –Jadvyga Orševska
valdybos nariai – Vitalijus Fominas, Pranciškus Vitta, Egidijus Meškauskas, Gediminas
Jukna, Greta Ramonienė.
Darbotvarkė:
1. Pirmininkei suteikto įgaliojimo atstovauti bendriją visais klausimais termino pratęsimas.
2. Finansinė Bendrijos padėtis.
3. Dėl VV projektų kiekvienam sklypui užsakymo (Palaima Kęstutis).
4. Einamieji klausimai
a) Dėl pretenzijos pateikimo VV (2021.10.25 protokolas Nr.46)
b) Gauto V.Fomino prašymo dėl atostogų patenkinimas.
c) NŽT žinios
d) Dėl elektros projekto
e) Avietyno gatvės apšvietimas
Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlytai darbotvarkei.
Posėdžio eiga:
1. Pirmininkei suteikto įgaliojimo atstovauti bendriją visais klausimais termino pratęsimas.
Pagal naujus patvirtintus SB įstatus valdybos kadencija yra 3 metai, todėl reikia pratęsti pirmininkės
įgaliojimą atstovauti Bendriją.
Nutarta vienbalsiai: įgaliojimo terminą pratęsti
2. Finansinė Bendrijos padėtis.
Valdybos nariams pateikta pajamų – išlaidų suvestinė. Tačiau nebuvo įvertinta, kad pakeitus SB
„Paežerys1“ įstatus finansiniai metai pailgėjo iki 15-os mėnesių, todėl ataskaita turi būti parengiama
iš naujo.
Balsavimas: dėl sprendimo - neišduoti pažymų sodininkams pareiškusiems norą jungtis prie VV
vandentiekio ir kanalizacijos magistralinių tinklų, bet nesumokėjusių 300 EUR užstato. – pritarta
vienbalsiai
Nutarta: Sodininkus, pareiškusius norą jungtis prie VV projekto, bet nesumokėjusius 300 EUR
užstatą už jį, laikyti skolininkais ir remiantis SB“Paežerys1“ Vidaus tvarkos taisyklių punktu Nr.103
jokių paslaugų neteikti.
Už finansinę ataskaitą nebalsuoti.
3. Dėl VV projektų kiekvienam sklypui užsakymo.
Kiekvienas SB“ Paežerys1“ gyventojas gali savarankiškai užsakinėti nuotekų ir vandentiekio
projektus iš VV arba rinktis projektuotoją ir darbų vykdytoją savo nuožiūra.
Nutarta: įpareigoti. P.Vittą patalpinti informaciją internetiniame Bendrijos tinklapyje.
4. Einamieji klausimai
a) Dėl pretenzijos pateikimo VV (2021.10.25 protokolas Nr.46)
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Balsavimas: pretenzijos pateikimui pritarta vienbalsiai.
Nutarta: įpareigoti V. Lušį ir P. Vittą parašyti pretenziją VV.
b) Gauto V.Fomino prašymo dėl atostogų patenkinimas.
Nutarta vienbalsiai:: pritarti V.Fomino atostogų prašymui ir pavaduojančiu asmeniu paskirti Jadvygą
Orševską nemokant papildomo atlyginimo už pavadavimą.
c) NŽT žinios

Kadangi valdybos susirinkime nedalyvavo V.Lušys, todėl atnaujintos informacijos dėl NŽT kelių
matavimo projekto nėra.
d) Dėl elektros projekto
Elektros projektas pateiktas savivaldybei 2021.11.23. Kol kas vyksta procesas ir atnaujintos
informacijos nėra.
e) Avietyno gatvės apšvietimas
Analizuojant apšvietimo projektą SB Pirmininkė iškėlė kelių Avietyno, Sakališkių gatvių gyventojų
klausimą – kodėl gatvės gyventojai turi mokėti ir už savo, kaip Avietyno, Sakališkių gatvės gyventojų
apšvietimą ir papildomai už tos pačios gatvės apšvietimą kaip už bendro naudojimo gatvę. Valdybos
nariai pateikė išaiškinimą, kad Avietyno, Sakališkių gatvių gyventojai moka už savo gyvenamą
gatvę- 110 EUR, ir už bendrai naudojamas Avietyno, Sakališkių gatves moka VISI bendrijos nariai
solidariai- 40 EUR, t. y. visa mokama suma yra - 150 EUR.
Valdybos pirmininkė J. Orševska

_____________
Parašas

Valdybos sekretorė G. Ramonienė

________________
Parašas
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