
Gerbiami SB „ŽĖRUTIS“ nariai, 

Skelbiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kuris įvyks 2018.05.16  19:00val., adresu Skersinės 

sodų 4-oji Nr. 13.  Pakartotinis susirinkimas vyks 2018.05.31 19:00 val. tuo pačiu adresu. 

Registracijos pradžia nuo 18:00 val., su savimi turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

DARBOTVARKĖ: 

1) Valdybos ataskata už 2017 metus; 

2) Revizijos komisijos ataskaita už 2017 metus; 

3) Metinis darbų plano sudarymas: 

a) Bendrijos kelių priežiūra;  

b) Vandentiekio priežiūra; 

c) Administravimo išlaidos;  

d) Elektros išlaidos; 

e) Kartą ar daugiau per metus užsakyti konteinerį (žaliųjų atliekų, statybinių atliekų, didelių 

gabaritų atliekų), šakų smulkintuvą; 

f) Skelbimo lentų renovacija; 

g) Tvorų, juosiančių benriją, renovacija; 

h) Skolų išieškojimų ir teisinėms paslaugoms. 

 

EINAMIEJI REIKALAI: 

 

1) Dėl vandens sistemos: 

a) Naikinti SB „ŽĖRUTIS“ aptarnaujančią vandens sistemą; 

b) Išliekant SB „ŽĖRUTIS“ vandens sistemai, leisti prieiti valdybos nariams, santechnikams prie 

vamzdyno (nes nėra servitutų); 

c) Suformuoti sklypus, kuriuose yra SB „ŽĖRUTIS“ vandens siurblys ir vandens bokštas; 

d) Sudaryti sutartis su kaimyninėmis SB ir kt. fiziniais asmenimis dėl vandens tiekimo. 

 2)  Dėl bendrijos kelių priežiūros: 

a) papildomai dengti skalda labiausiai problematiškas kelių atkarpas; 

b) pastatyti bent vieną šiais metais veidrodį bendrijos kelių sankryžoje. 

3)  Renovuoti skelbimų lentas. 

4)  Įpareigoti sklypų savininkus : 

a) pašalinti akmenis nuo pakelių; 

b) pašalinti ant kelių svyrančius augalus.  

5)  Konteinerių poreikis:  

a) kelis kartus į metus (kartą, du, tris) 

b) konteinerio rūšis: 

� žaliųjų atliekų; 

� statybinių atliekų; 



� didelių gabaritų atliekų; 

� šakų smulkintuvas. 

 

6)  Steigti bendrijos taupymo fondą-kelių asfaltavimui, keliųapšvietimui, SB turto bazės stiprinimui. 

a) Taupymo fondui skirti 30%, 50% ar 60% nario metinio mokesčio; 

b) Atidaryti tam skirtą naują sąskaitą. 

7)  Dėl bendros mokestinės tvarkos: 

a) Pažyma dėl įsiskolinimo nebuvimo SB ,,Žėrutis“ teikiama pilnai atsiskaičius su SB; 

b) Pažyma galioja einamąjį mėnesį; 

c) Mokestis skaičiuojamas imtinai iki pažymos išdavimo datos; 

d) Metinis nario mokestis t.b. sumokėtas per 6 einamųjų metų mėnesius, įvedant tolerancijos ribą-

0.5m, 1m, 2m. 

e) Po nustatyto termino - priminimas ir jei po 2 sav. mokestis nesumokamas,perduodama skolų 

išieškojimui; 

f) tokia pati tvarka galioja ir statybų mokesčiui; 

g) Nuo š.m. ne bendrijos nariai privalo mokėti naudojimosi bendrijos infrastruktūra mokestį, skolų 

išieškojimo tvarka galioja kaip ir bendrijos nariui. 

8)  Rengti talką š.m. birželio mėn., numatant tvorų tvarkymą, šiukšlių rinkimą. 

      Talkos datą paskelbiant atskirai skelbimų lentose ir tinklalapyje. 

9) SB narys p.Kaminskas pareiškė norą išstoti iš bendrijos narių. Teikiama balsavimui. 

 

  Į susirinkimą kviečiami ir ne bendrijos nariai. Norime ir juos informuoti apie mūsų bendrijoje 

vykstančius darbus.                                

 

 

                                                                                                                                       SB ,,Žėrutis” valdyba 

 


