
SB „MEDVALAKIS“ VALDYBA INFORMUOJA 
 

 Liepos 9 d.  vyko valdybos posėdis. Svarstyti klausimai:  dėl miško kelio 
tvarkymo darbų, apšvietimo sąmatų, aplinkos tvarkymo mokesčių taikymo 
už 2014 m.sąrašo, skolininkų. 
 

1. Susumavome miško kelio tvarkymui išleistas lėšas ir informuojame, kad darbai 
dar nebaigti,dar laukia vienos dienos kelio uždarymas: skaldos vežimas,lyginimas ir 
greideriavimas.  Planuojame po lenktynių nuo liepos 21 d. Pranešime atskirai. Šiai 
dienai yra išleista 7893 eurai, (planavome  10000) Būkime pakantūs ir 
tolerantiški,  todėl kviečiu visus diskutuoti dėl šios kelio atkarpos tvarkymo 
perspektyvų.  

2. Gerokai įstrigome dėl apšvietimo įrengimo. Gavome iš Lesto įrengimo sąlygas, 
kurios stipriai pakoregavo sąmatą. Todėl priėmėme sprendimą sumokėti UAB 
"Solgenui "už projektą ir techn dokumentaciją ir skelbti konkursą Pušų g. apšvietimo 
įrengimui. Jei  pateiktos sąmatos ženkliai viršys  numatytas lėšas, teks atsisakyti šio 
projekto ir grąžinti savivaldybei skirtas lėšas. Svarstome dar kelis variantus.  

3. Dėl aplinkos tvarkymo mokesčių taikymo už 2014 m.  Sudarytas  2014 m talkose 
dalyvavusių narių sąrašas, kuris sukėlė nemažai diskusijų. 139 žmonės 
apmokestinti 40 lt (11,60 eur), kuris bus pridedamas prie šių metų mokesčių.  
Iškilo klausimas, dėl sklypų, kurie ribojasi su drenažiniais kanalais, atleidimo nuo 
mokesčio (pagal vidaus tvarkos taisykles) (Beržų 1-oji, Beržų 2-oji, Ievų, Uosių, 
Miško ir tt.) 
Nutarėme, nuo mokesčio už 2014  m. atleisti tuos, kurie tikrai tvarko kanalą: 
išgenėja medžius, krūmus, pjauna žolę.  Kanalai bus tikrinami liepos 11-13 d.  
Patikslintas sąrašas bus skelbiamas lentoje, tinklapyje.  
 
Reikalingi  2 žmonės, kurie galėtų perstatyti 2 kelio ženklus(miško/Alksnių 
g.sankryžoje)  ir jiems būtų užskaitomas šių metų aplinkos tvarkymo mokestis. 
Vyrai, atsiliepkit. 
 
Šiais metais, kurie dalyvavo pavasarinėje talkoje bus užskaitoma 5 eurai, dar lieka 
atidirbti už 10 eurų. Visuomeninių talkų nebedarysime, todėl stebėkite savo aplinką 
ir prisidėkite prie teritorijos tvarkymo. 
Pakelės  - kviečiu pasižvalgyti savo gatvėse ir nusišienauti patvores,  netik savo, 
bet  ir kaimynų, tada jums bus užskaitomas aplinkos tvark. mokestis. Gyvensime 
gražiau. Kreipkitės į gatvių atstovus ir informuokite apie savo atliktus darbus, arba 
rašykite mums paštu   sbmedvalakis@gmail.com 
  
4. Liepos 2 d duomenimis, 18  skolininkų, kurie skolingi daugiau negu 100 eurų ir 
neparašė skolos išmokėjimo dalimis prašymo, bus perduoti skolų išieškojimo 
tarnybai. 
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