(prisirinkęs asmens dokumentų iš pažįstamų). Daug dėmesio skyriau tobulėjimui,
kad atliekos būtų rūšiuojamos. Daug kartų bendravau savivaldybėje dėl naujų
aikštelių atliekų rūšiavimui įrengimo. Dėl aktyvaus dalyvavimo mūsų bendrija
pateko į pirmą etapą –turėjo pradėti darbus liepos mėn. tačiau atsisakė konkurso
laimėtojas. Vilniaus raj. savivaldybė paskelbusi naują konkursą.
Bendrijai pavyko išsirūpinti pratęsti autobuso maršrutą iki Brinkiškių gatvės
pabaigos. Reikėjo daug pastangų ir sėkmės kad kursuotų autobusas mūsų
bendrijoje. Kaiminystėje nė viena bendrija to neturi, į mus žiūri su pavydu.
Bendrijai pavyko į savivaldybės balansą priduoti Žalumos ir Brinkiškių
gatves,. Reikėjo nemažai pastangų, kadangi pagal SBĮ gatvė turi atitikti būtinus
esminius pridavimui reikalingus požymius, o jų mums trūko. Brinkiškių g.
asfaltavimui savivaldybės taryba priėmė sprendimą finansuoti 50 proc. reikalingų
lėšų.
2021 m. UAB „Kauno tiltai“ pateiktą Brinkiškių g. asfaltavimui reikalingų
lėšų sąmatą sodininkai atmetė dėl per didelės kainos (84 000 eurų). Šiais metais
kaina išaugo iki 194 000 eur. Deramės su savivaldybe, nagrinėjama, kaip sumažinti
darbų apimtis, nes tokios, kad ir 50 proc. sumos, bendrija nepajėgs apmokėti..
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
internėtinėje 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. šabakštinų ir netgi menkaverčiai
medžiai palei ežero pakrantę apsauginėje juostoje.

