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Darbotvarkė: 

1. Dėl ilgalaikių sutarčių kas mėnesinio mokėjimo sprendimo tikslingumo, kai valdyba yra 
pritarusi paties sutarties sąlygų faktui. 

2. Dėl bendrijos narių skolų numatomo administravimo. 
3. Dėl Visuotinio susirinkimo išankstinio balsavimo, numatyto įstatuose ir įstatyme, proceso, 

atitinkančio reikalavimus, organizavimo klausimas. 
4. Dėl Visuotinio susirinkimo sprendimo remontuoti Magnolijų 5-ąją ir 2-ąją gatves 

įgyvendinimo. 
5. Dėl sniego valymo žiemą, šienavimo vasarą, vandens telkinių vandens tyrimų periodiškai ir 

visos teritorijos priežiūros bei gerinimo. 
6. Dėl galimybės bendrijos bendrojo naudojimo teritorijoje iniciatyvą išreiškusių sodininkų 

lėšomis įrengti sodininkams atsinaujinančios energijos saulės kolektorius elektrai. 
7. Dėl bendrijos vizijos ir misijos. 
8. Dėl finansinio bendrijos prisidėjimo prie sodininkų inicijuoto bendrijos teritorijoje esančios 

infrastruktūros gerinimo.  
9. Dėl bendradarbiavimo ir pasitarimo organizavimo su kitomis bendrijomis. 
10. Dėl artimiausio valdybos posėdžio preliminarios datos nustatymo. 

 
 
1. Dėl ilgalaikių sutarčių periodiškų mokėjimų sprendimo tikslingumo, kai valdyba yra pritarusi 
paties sutarties sąlygų faktui. 
SVARSTYTA: ilgalaikių sutarčių periodinių mokėjimų tvirtinimo valdyboje tikslingumas, kai 
valdyba nusprendusi iš esmės dėl konkrečių paslaugų pirkimo. 
NUTARTA VIENBALSIAI: apmokėti ilgalaikių sutarčių periodinius mokėjimus, netvirtinant 
valdyboje atskiro mokėjimo fakto. 
    
2. Dėl bendrijos narių skolų numatomo administravimo. 
SVARSTYTA: bendrijos narių skolų administravimas. 
NUTARTA VIENBALSIAI: prieš siunčiant skolininkams pakartotinus pranešimus apie skolas, 
paskelbti nuasmenintą skolininkų sąrašą bendrijos interneto puslapyje, nurodant sklypo numerį ir 
adresą. 
 
3. Dėl Visuotinio susirinkimo išankstinio balsavimo, numatyto įstatuose ir įstatyme, proceso, 
atitinkančio reikalavimus, organizavimo klausimas. 
SVARSTYTA: Visuotinio susirinkimo išankstinio balsavimo asmens identifikavimo klausimas. 
NUTARTA VIENBALSIAI: Asmuo išankstinio balsavimo biuletenyje turi identifikuoti save 
elektroniniu parašu. 
 
  



4. Dėl Visuotinio susirinkimo sprendimo remontuoti Magnolijų 5-ąją ir 2-ąją gatves įgyvendinimo. 
SVARSTYTA: Magnolijų 5-ąją ir 2-ąją gatvių remonto sąmatos parengimas Visuotiniam narių 
susirinkimui. 
PAVESTA: Sergejui Pavlovui pateikti užklausas galimiems tiekėjams dėl Magnolijų 5-osios ir  
2-osios gatvių remonto sąmatų. 
 
5.  Dėl sniego valymo žiemą, šienavimo vasarą, vandens telkinių vandens tyrimų periodiškai ir visos 
teritorijos priežiūros bei gerinimo. 
SVARSTYTA: sniego valymo, šienavimo, vandens telkinių vandens tyrimų, teritorijos priežiūros 
paslaugų aktualumas. 
NUTARTA: atidėti šienavimo, vandens telkinių vandens tyrimų ir teritorijos priežiūros paslaugų 
klausimą, sniego valymo paslaugas užsakyti esant sodininkų užklausai ir įvertinus, kad tokios 
paslaugos tikrai reikalingos.  
 
6. Dėl galimybės bendrijos bendrojo naudojimo teritorijoje iniciatyvą išreiškusių sodininkų lėšomis 
įrengti sodininkams atsinaujinančios energijos saulės kolektorius elektrai. 
SVARSTYTA: galimybės bendrijos bendrojo naudojimo teritorijoje iniciatyvą išreiškusių sodininkų 
lėšomis įrengti sodininkams atsinaujinančios energijos saulės kolektorius elektrai. 
NUTARTA: pasidomėti ar bendro naudojimo teritorijoje toks projektas būtų įmanomas, tikslingas ir 
naudingas. 
 
7. Dėl bendrijos vizijos ir misijos.  
SVARSTYTA: koks bendras gėris būtų mūsų bendrijos siekiamybė. 
NUTARTA: apklausti narius - sukurti anketą, patalpinti ją į bendrijos svetainę ir sužinoti bendrijos 
narių nuomonę apklausos būdu. 
 
8. Dėl finansinio bendrijos prisidėjimo prie sodininkų inicijuoto bendrijos teritorijoje esančios 
infrastruktūros gerinimo. 
SVARSTYTA: koks galėtų būti finansinis bendrijos prisidėjimas prie sodininkų inicijuoto bendrijos 
teritorijoje esančios infrastruktūros gerinimo. 
NUSPRĘSTA: kadangi valdyba šiuo atveju negali nustatyti sąlygų ir priimti sprendimų, tai esant 
konkretiems pasiūlymams - juos teikti Visuotiniam narių susirinkimui. 
 
9. Dėl bendradarbiavimo ir pasitarimo organizavimo su kitomis bendrijomis. 
SVARSTYTA: galimas bendradarbiavimas su kitomis bendrijomis ieškant bendrų sprendimų 
gerbūvio kūrimui. 
NUSPRĘSTA: bendradarbiauti iškilus konkretiems bendro sprendimo reikalaujantiems klausimams. 
 
10. SVARSTYTA: artimiausio valdybos posėdžio preliminarios datos nustatymas. 
NUTARTA: preliminariai posėdžius organizuoti kiekvieno mėnesio 1-ą penktadienį 19 val. 
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