Sodininkų bendrijos „Papartis“ valdybos susirinkimo
PROTOKOLAS
2022 m. balandžio 15 d.
Dalyvauja: Tomas Maumevičius, Sigitas Valančius, Juozas Burba.
Susirinkimas sušauktas valdybos pirmininko iniciatyva, apie susirinkimą dalyviai
informuoti telefonu;
Susirinkimo pirmininkas – Tomas Maumevičius, sekretorius – Sigitas Valančius, nutarta
vienbalsiai.
Dienotvarkė:
1. Naujų valdybos narių supažindinimas su bendrijos teisės aktais;
2. Pavasarinės talkos bendrijoje organizavimas;
3. Vandens sistemos atnaujinimas, bei paleidimas;
4. Saugumo priemonių įrengimo Paparčio 1-oje g.
5. Bendrijos priežiūros darbai;
6. Valdybai pateikta informacija:
komunikacijos priemonės.

1.

buhalterijos

perdavimas,

skolininkai,

Valdybos pirmininkas naujus valdybos narius supažindino su bendrijos veiklą

reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat atkreipė dėmesį, kad bendrijos įstatų redakcija yra labai sena
ir reiktų ją atnaujinti, šis darbas numatytas vykdyti rudenio-žiemos sezonu;
2.

Pirmininkas pateikė pasiūlymą organizuoti pavasarinę talką bendrijoje. Valdyba aptarė

kokius darbus būtų galima atlikti talkos metu. Taip buvo pasiūlyta po talkos suorganizuoti
susirinkusiųjų pasibuvimą-pabendravimą prie balos. Talkos data numatyta 2022 05 07 10:00 val.;
3.

Pirmininkas valdybai pristatė vasarinio vandens tiekimo inžinerijos esamą būklę, pristatė

numatytus veiksmus jos atnaujinimui ir tam reikalingus finansus. Nutarta, kad reikia pradėti
preliminarius projektavimo darbus, kad būtų galima bendrinę informaciją pristatyti sekančiam
visuotiniam bendrijos susirinkimui. Pirmininkas informavo, kad pietinės vandens siurblinės siurblys
stovi arti upės vandens lygio ir reiktų atlikti jo pakėlimo darbus. Taip pat kalbėta, kad pasibaigus
šalčiam nedelsiant reikia pajungti vandens tiekimą;
4.

Valdybos pirmininkas informavo, kad gauta sodininkų nusiskundimų dėl greitai

važinėjančių transporto priemonių Paparčio 1-oje g., kurios kelia pavojų visų saugumui. Pirmininkas
pasiūlė, kad reikia kreiptis į saugaus eismo komisiją su prašymu dėl saugumo priemonių (greičio
ribojimo kalnelių) įrengimo, nes šios priemonės 2021 m. rudenį buvo įrengtos Paparčio g. ir tikrai
pasiteisino – sumažėjo transporto priemonių greitis šioje gatvėje;

5.

Pirmininkas valdybos narius informavo, kokius darbus sezonu metu turime atlikti. T. y.

žolės, bei augalų bendruose plotuose priežiūra, tvarka prie atliekų surinkimo aikštelės, vandens
tiekimo užtikrinimas ir kita.
6.

Pirmininkas trumpai informavo apie buhalterinės apskaitos perdavimą naujai buhalterei,

apie sodininkus, kurie turi įsiskolinimą bendrijai. Nutarta, šiuos asmenis paraginti pranešimais.
Vienbalsiai (3 už) pritarta 1-6 klausimams.
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