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VALDYBOS POSöDŽIO PROTOKOLAS
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2012 01 15

Pos÷dyje dalyvauja 8 (aštuoni) valdybos nariai iš 9 (devynių): K.Mačiulaitis, Č.Balandis, K.Čeponis,
M.Balsevičius, O.Liutkauskien÷, R.Piraitien÷, P.A.Kaunas, Č.Pijoraitis. A.Viburien÷ nedalyvauja.
Pirmininkas: Č.Pijoraitis
Sekretor÷: O.Liutkauskien÷

Darbotvark÷:
1. Vandens laistymo sistemos atnaujinimas
2. Einamieji klausimai
Svarstyta:
1. Vandens laistymo sistemos atnaujinimas
Č.PIJORAITIS:
 Sistemos atnaujinimo projektą atliko UAB
„EKSPERTIKA“. Už projektavimo, lokalinių sąmatų
sudarymo darbus sumok÷ta 2 800,00Lt.
 Vandens laistymo sistemos atnaujinimo darbų vykdymo
konkurse dalyvavusių firmų vokai su pasiūlymais atpl÷šti
2011 11 20. Mažiausia kaina (UAB KADUVA) - viršijo
100 000,00 Lt.
Pirmu etapu atliekami darbai - magistralinio vamzdžio
keitimas nuo siurblin÷s iki vandens talpos. Ruožo ilgis - 830
m. Oficiali UAB „PROMPROJEKTAS“ paskaičiuota darbų ir
medžiagų kaina – 172 000 Lt.

Nutarta:
 darbų vykdymo būdą sprendžia
visuotinis bendrijos narių
susirinkimas. Būtina per balandžio
m÷nesį surengti visuotinį
siusirinkimą tam, kad būtų galima
atlikti darbus iki laistymo sezono
pradžios.
 Suprantamai pateikti susirinkimui
visus darbų vykdymo variantus.
Atsakingi:
K.Mačiulaitis
Č.Pijoraitis

K.MAČIULAITIS:
 Siūlo pirkti medžiagas ir atlikti darbus patiems, atsisakant
specializuotų įmonių paslaugų. Sutinka vadovauti ,
organizuoti ir koordinuoti darbus. Jo (K.Mačiulaičio)
manymu, preliminari darbų kaina būtų apie 50 000 - 60
000 Lt. Balsavimo rezultatai už tokį darbų vykdymo būdą:
o Už - 3
o Prieš - 4
o Susilaiko - K.Mačiulaitis
Č.PIJORAITIS:
Siūlo samdyti specialistą-patentininką. Preliminari kaina
įvertinant, kad specialistas patentininkas atliktų darbus ir pirktų
medžiagas – apie 80 000 LT . Balsavimas už tokį darbų vykdymo
būdą:
o Už - 4
o Prieš - 4
o Susilaiko - 0

2. Einamieji klausimai
Apmok÷jimas už vandens talpos renovavimo darbus.

Nutarta:
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Remiantis 2011 11 20 protokolu sumok÷ti K.Mačiulaičiui už
aliktą darbą 2 141,71Lt
Balsavimas kad būtų sumok÷ta nurodyta suma:
o Už - 6
o Prieš - 0
o Susilaiko - 2

Č.Pijoraitis parašo įsakymą darbų
apmok÷jimui remiantis šios dienos
protokolu.
Atsakingi:
Č.Pijoraitis

SKUNDAI
Gautas skundas 741 skl. 2011 12 28, skundas pridedamas.
Klausimas išspręstas 2012 01 08, gavus 751 skl. savininko
įsipareigojimą. Įsipareigojimas pridedamas.

Nutarta;
 Nesiimti papildomų veiksmų iki
įsipareigojime nurodytos datos
2012 02 10.

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIS
Č.PIJORAITIS:
Siūlo atnaujinti šiukšlių surinkimo klausimą. Išanalizuoti
galimybę sodininkams įsirengti individualius konteinerius
sudarant nuolatines ar/ir sezonines sutartis su šiukšlių
surinkimo įmone.
FINANSINö PATIKRA
Atlikta finansin÷ patikra 2011 05 01 - 2011 11 31 laikotarpiui.
Finansinių pažeidimų nenustatyta. Patikros aktas yra pas
valdybos pirmininką Č.Pijoraitį.
Vykdant patikrą, valdybos nariai d÷l asmeninių priežasčių joje
nedalyvavo.
SKOLOS
R.Piraitien÷ primin÷ ,kad skolas sodininkų bendijai būtina
išieškoti.
Č.Pijoraitis informavo, kad imtasi veiksmų skoloms išieškoti.
PAŽYMOS, LEIDIMAI
Išduoti leidimai: 2 vnt.
Išduotos pažymos: 6 vnt.

Klausimas atviras

