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SB „TOLUPIS“ 

Valdybos ataskaita už 2015 m. 
 

1. Pagal praėjusių metų įsipareigojimus pastatytos naujos gatvių 

lentelės. Reikia dar 16-os lentelių. 

2. Dėl apleistų sklypų buvo išsiųsta 16 laiškų. 4 iš jų susitvarkė, 

vienas iškeliavo anapilin. 

Pasikeitus tvarkai viešosios tvarkos skyrius nebevažiuoja į kaimo 

vietovę. Ieškojau tuo gali užsiimti. Kreipiausi į žemėtvarką. Gavau 

iš teisininkės teigiamą atsakymą dėl apleistų sklypų ir gatvelių 

projektinio pločio atstatymo. Jau išsiųsti 10 laiškų su įspėjimais 

nusipjauti žolę. 

3. Dėl aplinkos prie konteinerių. Pakeitus „A“ sklypo žemės paskirtį ir 

pasirašius sutartį su AUB „Marsalis“ buvo aišku, kad žemės pirkti 

nereikės. Panaudosime žemę atlikusią parduotuvės statybų metu. 

Už gėlyną niekas nenori būti atsakingas. 

Perkelta skelbimų lenta. Reikia praplėsti stovėjimo aikštelę (šie 

darbai buvo atliekami talkų metu). Pasodintos eglaitės palei 

geležinkelį. Eglaites gavau iš girininko, tad pirkti nereikėjo. 

4. Dėl vaizdo kamerų. Įrašymo įrangai reikalinga pliusinė 

temperatūra. Neturint tinkamų patalpų, kameros nebuvo 

montuojamos. Planuojame pasinaudoti galimybe ir įrašymo įrangą 

įrengti bendrijos naujose patalpose. 

5. Š.m. sausio 6 d. pasirašiau prašymą stambiagabaritinių 

konteinerių. Grafikas pakabintas skelbimų lentoje, o taip pat SB 

„Tolupis“ tinklapyje. 

Prie konteinerių pastatytos lentelės su draudimais mesti stambias 

atliekas šalia konteinerių. Jose nurodoma, jog atliekas galima 

išvežti į  Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje 
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susidariusių pavojingų atliekų surinkimo aikštelę Gargžduose. 

Adresas, kontaktinė informacija ir darbo valandos yra nurodytos 

lentelėse, skelbimų lentose ir mūsų tinklapyje. 

6. Pasirašyta sutartis su „Regiono Keliai“ dėl greideriavimo. 

7. Balandžio pradžioje parašytas prašymas dėl kelių laistymo. Orai 

pakoregavo terminą. 

8. Pasirašyta sutartis su UAB „Marsalis“ dėl parduotuvės ir SB 

„Tolupis“ administracinio pastato statybos. Darbai vyksta. 

9. Perdažytos skelbimų lentos, yra suvirinti stogeliai. Tereikia privirinti 

ir uždengti. Mano asmeninis aparatas sugedo bevirinant, kadangi 

nepritaikytas darbui nuo generatoriaus. 

10. Nupirkta mediena suolų remontavimui stotelėje. Tuo pačiu ir 

planuojame sutvarkyti. Kas galėtų apsiimti? 

11. Tarėmės su administracijos direktoriumi dėl dengtų stotelių 

prie Birbinčių gatvės. Reikia dasidėti lėšomis. Stotelės kaina 

1500,- eurų. Aš jau gavau 180-ies eurų paramą (50,- eur ūkininkas 

Žiogas, 50,- eur AUB „Marsalis“, 50,- eur UAB „405A“ ir 30,-eur 

UAB „Gintviga“). Dar žadėjo prisidėti Lentpjūvė 50,-eur ir galbūt 

prisidės UAB „Šiltoji Siena“. 

Prie dujų prepylimo stoties tariausi su ten esančiomis sodų 

bendrijomis. Žadėjo aptarti susirinkimuose. Gavau grynais 100,- 

eurų iš dujininkų. Ar pritarsite dasidėti 500,- eurų? 

12. Sustabdyta atliekų sandėlio statyba šalia sodų miške. 

Vykome į rajoną, nepadėjo. Po rašto į Vilnių su Sauliaus Plungės 

pagalba gavome atsakymą, kad leidimas išduotas neteisėtai. 

13. Per  asosiaciją „Vakarai“ parašytas prašymas gauti 500,- 

eurų paramą iš savivaldybės aplinkos tvarkymui. 

14. Talkos vyko reguliariai. Talpinome nuotraukas į tinklapį ir į 

Facebook paskyrą. Dėkojame dalyvavusiems. Tačiau apmaudu, 
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jog pastoviai reikia tvarkyti aplinką prie konteinerių. Valdyba nutarė 

nebepirkti pirštinių, tik maišus. 

15. Pradėjome tvarkyti aplinką aplink vandens telkinį. Nebe daug 

liko. Sigitas žilius pabaigs savo statybas ir kibsime iki galo. Tenai 

gali atsirasti graži poilsio vieta. Galima ir derliaus šventę 

organizuoti. Turime soduose renginių vedėją. Kam reikia, galite 

kreiptis. Prašome nepiktnaudžiauti žvejyboje. Augenijus Puškorius 

prileido žuvies ir prižiūri aplinką. 

16. Perdavėme elektros tinklus AB „Lesto“. Perdavimas vyko 

sklandžiai. Visus netikslumus šalinome gana operatyviai. Taip 

stengėmės padėti sodininkams kuo galėjome. Dar turime gauti 

trečią pinigų dalį. 

17. Dėl klaidinančio ženklo „Kiškėnų kaimo pabaiga“. Kreipiausi į 

seniūniją. Reikia jūsų visų pritarimo ir kreipsimės į saugaus eismo 

komisiją dėl ženklo perkėlimo į Kiškėnų kaimo pabaigą. Tuo pačiu 

siūlau pasistatyti ženklus priešais kioską „sustoti draudžiama“. O 

mašinas statyti į aikštelę. 

18. Kelias buvo greideriuojamas pagal galimybes kai leido oro 

sąlygos. Dabar užsakytas greideris antradieniui ir po to 

palaistysim. 

19. Administruoju internetinį tinklapį ir Tolupio Facebook 

paskyrą. Talpinu skelbimus, talkų nuotraukas, naudingą 

informaciją svarbius dokumentus. Taip pat atsakinėju į 

užklausimus. 

20. Dalyvauju darant kadastrinius matavimus ir nepasirašau kol 

sklypo ribos nėra atstatytos. 

21. Atstovauju bendriją teismuose. Turiu kvietimą š.m. gegužės 

27 d. 


