
   Teigiate, kad valdyba neteikia bendrijos nariams jokios informacijos ir dokumentų. 

 Jūsų teiginiai yra sąmoninga melagiena.

Sodininkų bendrija  vadovaujasi  s/b Įstatymu ir  priimtais  bendrijos  Įstatais.  Prieš  kiekvieną
visuotinį  susirinkimą  su  paruoštais  bendrijos  veiklos  ataskaitiniais  dokumentais  už
einamuosius metus buvo galima susipažinti pirmininko budėjimo valandomis sode, Žalumos
27-oje  g.  -13.  Finansinės  ataskaitos  pateikiamos  išsamios,  paremtos  patvirtinančiais
dokumentais,bankinių  pavedimų  duomenimis,  pajamų  orderiais  bei  išlaidų  sąskaitomis
faktūromis ir išlaidų orderiais. Per 12 išnagrinėtų metų ir prieš  šių metų susirinkimą, neatvyko
nė vienas sodininkas iš anksto susipažinti su paruoštais susirinkimui dokumentais. Išvada aiški-
sodininkai pasitiki valdybos darbu.  Tai patvirtina netgi liepos 23 d. visuotiniame susirinkime
daugumos dalyvių elgesys, dauguma garsiai šaukė , kad jiems neįdomios ataskaitos, neįdomūs
ir kiti darbotvarkės klausimai, kurie svarbūs daugeliui sodininkų, jums buvo ir yra svarbiausias
tikslas  išrinkti  savo  valdžią,  kad  galėtumėte  įvykdyti  užsakovams,  galimai.  duotus
įsipareigojimus  dėl  paežerės  sklypo (1G,  8.9  ha  ploto)  t.  y.,  kad  bendrija  dėl  sąmoningo
neveiklumo jį  panaudojant  prarastų  amžiams.  Tokį  nerimą ir  realybę  patvirtina agresyvus
organizatorių elgesys.

   Kiekvienam sodininkui siūsti ataskaitas tiesiog neįmanoma dėl tam tikrų duomenų apsaugos
reikalavimų  ir  neturėjimo  fizinių  pajėgumų  bei  materialinių  galimybių  ir  būtinybės  (  s/b
2020m. Įstatymo 16 straipsnyje aprašyti reikalavimai).

  Pavizdys  iš  praeities,  sodininkas  Eugenijus  Maikovas.  reikalavo  jam  pateikti  įvairių
dokumentų kopijas. Pagal visuotinio susirinkimo priimtą mokestį- 2 eurai už 1 lapą kopijos,
susidarė  bendra  suma  400  eurų,  kurią   Eugenijus  Maikovas.  privalėjo  sumokėti
bendrijai,tačiau Ieškovas nesutiko ir kreipėsi į teismą ir buvo pripažinta, kad bendrija teisi.

2. Dėl informavimo apie įvyksiantį visuotinį bendrijos narių susirinkimą.

. Jūs teigiate, kad sodininkai apie tai nebuvo informuoti. Eilinį kartą skelbiate netiesą.Registrų
centras  neregistravo  susirinkimo  medžiagos  dėl  neatsakingai,  netinkamai,  nekvalifikuotai
paruoštos registravimui medžiagos, o ne dėl bendrijos valdybos kaltės. 

 Visi darbotvarkės klausimai susirinkime nebuvo nagrinėjami,o naujos valdybos rinkimai vyko
chaotiškai,  pažeidžiant  balsavimo  taisykles,  neteisingai  suskaičiuoti  balsai  (organizatoriai
neturėjo  daugumos),  protokole  eilė  prieštaraujančių  teiginių,  nepasirašytas  protokolas
susirinkimo pirmininko (jis reikalavo ištaisyti protokole esančius reikšmingus netikslumus),
nepateiktas  pirmo  susirinkimo  protokolas,  todėl  pateikto  2022-07-23  d.  visuotinio
susirinkimo  protokolas  vertinamas  kaip  pirmas  ir  jam  reikalingas  kvorumas.  Gerb.


