
Pagrindinių  sumaišties  organizatorių  Ievos  Kaminskienės.  ir  Aurelijos  Kybartaitės.
paskleistas bendrijos facebooke šmeižtas, atseit pirmininkas sumušė Nijolę Bradūnienę
ypač  smerktinas,  jos  pirmininkas  neskriaudė,  netgi  priešingai,  juk  ši  akcija,  melo  ir
šmeižto  pagrindu,  akivaizdžiai  bendrom  pastangom  surežisuota,  iš  anksto  prieš  pat
visuotinį susirinkimą, tikintis efektyvių sau naudingų balsavimo rezultaų (policijos ir iki
teisminio tyrimo rezultatus pateiksime vėliau, juos išgirsite).

Iniciatyvinė grupės pagrindiniai atstovai ir toliau pažeidžia SB istatymo 16 straipsnio 4 punktą:
„jeigu bendrijos valdymo organas nepriėmė sprendimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą per
mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali
būti  sušaukiamas  daugiau  kaip  1/10  bendrijos  narių,  revizijos  komisijos  (revizoriaus)
sprendimu.“
Bendrijos valdyba gavo prašymą šaukti neeilinį susirinkimą rugsėjo 26 d. ir tuo pačiu jūs patys
skelbiate  susirinkimą spalio 15d. Nejaugi nesuprantate, kad pažeidžiate įstatymą ir susirinkimas
bus negaliojantis, kadangi benrijos valdyba dar neprijėmė sprendimo, dar svarstoma ir turime
laiko.  

  Daug rimtų pažeidimų agitacinėje kompanijoje. Iniciatyvinė grupė, rinkdama parašus,
aktyviai  „spaudžia“ savo kaimynus pasirašyti,  t.  y.  taiko psichologinį  smurtą,  pateikia
iškraipytą  ir  melagingą  informaciją   ir  taip  iškraipo  jų   laisvą  valią,  todėl  negalima
patikimai teigti, kad kažkiek sodininkų iš ties nori to neeilinio susirinkimo. Tokie veiksmai
yra laikomi žmonių laisvės suvaržymu.

 Yra patikimų duomenų, kad Aurelija, kaip iniciatyvinės grupės lyderė, pati pranešinėjo
sodininkams ir prašė jų nemokėti nario mokesčio , o  tokie veiksmai griežtai draudžiami  . Čia ta
pati Aurelija,  kuri  viešai  grasino pirmininkui  baudžiamąja atsakomybe už teismo sprendimų
dengti  priteistas  sumas  nevykdymą,  taigi,  ji  suvokė,  kad  kursto  bendrijos  narius  nevykdyti
teismo  sprendimo,  tai  kenkėjiškos  veiklos  faktas  yra  akivaizdus  ir  priešingas  bendrijos
interesams,  tyčia  jai  kenkia,  pažeidžia  tokius  kertinius  įstatuose  aprašytus  principus  kaip
demokratiškumas, solidarumas, susitarimas, pagalba ir dar –visaapimantį  konstitucinį teisinės
valsybės principą įtvirtinantį atviros,  darnios, teisingos visuomenės gėrį.  

   Lyg to būtų mažai, inciatyvinė grupė  dar pasižymėjo ir kaip kokie diversantai - sumelavę, kad
jie  yra  naujai  išrinktoji  valdyba,  prieš  kelias  dienas,  apgavę  svetainės  tvatkytoją.  perėmė
bendrijos  internetinę  svetainę  (www.Žaluma-sb.lt)  ir  taip  padarė  nusikaltimus,   apribojo
naudojimąsį  elektorininis  duomenimis  sutrikdė  informacinės  sistemos  darbą,  perėmė
elektroninius duomenis ,neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos .

   Teisinį įvertinimą turėtų gauti ir nuolatinis bendrijos pirmininko niekinimas bei neapykantos
skatinimas bendrijos facebook grupėje, o tą daryti draudžia įstatymas.

  Reziume, gerb sodininkai, nepasiduokite apmulkinami.

Spalio 15 d. jų paskelbtame  susirinkime bendrijos valdyba nedalyvaus.
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