Buvo kreiptasi į NŽT dėl šių sklypų nuomos, tačiau atsisakė ir paskyrė
komisiją patikrinti, ar minėtuose sklypuose yra požymių, įrodančių, kad bendrijai
jie reikalingi, ar investuojama į jų infrastruktūrą. Pavyko įtikinti, kad tokie
reikalavimai yra nelogiški ir neteisingi, kadangi, kol žemė neišnuomota, sodininkai
neturėdami garantuotos apsaugos, negali investuoti. NŽT sutiko, tačiau
pareikalavo, kad visuotinis susirinkimas priimtų sprendimą bei patvirtintų
kiekvieno sklypo reikalingumą, nurodant konkrečias jų panaudojimo vizijas.
Taip pat labai svarbus sklypo 1G (prie ežero – 8.9 ha) likimas. Mano
žiniomis, šį sklypą numatyta išimti iš bendrijos teritorijos ir perduoti Žemės
fondui. Akivaizdu, kad taip ir atsitiks, jeigu nepriimsime rimtų sprendimų ir
neatliksime akivaizdžiai reikalingų darbų.
Iki šiol buvo 2 bandymai atimti sklypą 1G iš bendrijos.
Pirmas rimtas bandymas buvo 2015 m. NŽT direktorės D. Gineikaitės
nurodymu buvo sudaryta komisija įvertinti, ar bendrijai reikalingas 1G sklypas.
Laimei, tuo metu mes jau buvome parengę ir suderinę viso sklypo panaudojimo
projektą, su žaliosiomis zonomis, statiniais, sporto aikštelėmis. Jis buvo paskelbtas
internetinėje svetainėje bei Žalumos 1-oje gatvėje prie sklypo pradžios įrengtas
vaizdingas stendas (priešiškai nusiteikę sodininkai jį sunaikino). Projekte buvo
numatytos reikalingos investicijos. Įrengus kompleksą, bendrijos sodininkai juo
naudotųsi nemokamai. Taip pat buvo sutvarkyta visa sklypo teritorija, pagal gautą
leidimą išpjaut milžiniškas kiekis želdinių, krūmų. šabakštynų ir netgi
menkaverčiai medžiai palei ežero pakrantę apsauginėje juostoje.
Antras bandymas buvo ypač grėsmingas. Po Aukščiausiojo Teismo
nutarties paskelbimo, tuoj pat kreipiausi į NŽT dėl 1G sklypo nuomos. Atsakymas
buvo vilkinamas pusę metų ir paaiškėjo, jog jau yra paruoštos 2 išvados dėl žemės
perkėlimo į šį sklypą (išsiaiškinti, kam jos skirtos, nepavyko, slepiama
argumentuojant duomenų apsauga). Išgelbėjo tiktai Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstaiga, kuri aktyviai įsikišo į neteisėtus NŽT veiksmus, buvo
panaikintos paruoštos išvados ir bendrijai išnuomojo 1G sklypą. Buvo pasiekta
labai sunki pergalė. Tačiau išlieka tikimybė prarasti 1G sklypą, jeigu ir toliau mes
būsime pasyvūs.
Siekdama išvengti trečio bandymo, bendrijos valdyba siūlo 1G sklypo
teritorijoje įrengti automobilių parkavimo aikštelę, kuria naudotis galėtų tiktai
sodininkai. Pagal SBĮ 7 straipsnio 7 punktą dalyvaujantys projekte būtų įtraukti

